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మాటలలో, చేతలలో; 

పవిత్రతను, చిత్తళుద్దిని విడనాడక; 
ఎక్కడ విధి నిర్వహణం చేస్తే అక్కడ 

భళీ అనిపించుకుంటూ; 

నిబంధనలు పాటిస్తూనే 

సమాజానికి మేలుక్టచేస్తూ; 

తెలుగు జనల గర్వపడే 

అతికొద్దిమంది కర్మరులలో ఒకరుగా స్టిరపతీన 

పతి వేంఠట రామకృష్ణ (_పపొద్ 

గారికీ 



నాకు గుర్తున్నంతవరకు నేను రాసిన కథలు 120 దాకా ఉంటాయని 
జాబితా తయారుచేస్తే అందులో దాదాపు 90 కథల వరకు _టెటిల్సు 
చూడగానే గురు చేనుకుని, ఆ తొంభెలో ఈ ౨2 అని, ఈ యాభై 

రెండే అనీ ఎన్నిక చేసిన భమిడిపాటి జగన్నాథరావుగారికీ; 

“మీ కథలు పుస్తక రూపంలో (పచురించుకొనే తలంపు ఉంటే దానికి 
అవసరమయ్యే కాగితం కన్సెషన్ రేటులో దొరికేటట్లు చూడగలను” 
అని సుమారు నాలుగేళ్ళకిందట చేసిన వాగ్దానాన్ని నిల బెట్టుకున్న అక్కి 
నేని బలరామ కృష్ణయ్యగారికీ; అందుకు కెటలిస్టులాగా తోడ్పడిన 

ఎమ్, కె. ఆర్, వినాయక్ గారికీ: 

1974 లో విశాఖసట్నంలో “ఈనాడు” దినప తిక వ్యవస్థాపి చిన నాటి 
ను౦డి; వార్తలకు వ్యాఖ్యలకు, సమాచారానికి, అన్నువాదానికి _ అవసర 
మైన మేరకు నా సేవలను వినియోగించుకున్నా, (పతిఫలానికి అతీత మైన 
అపేక్షను లెక్కకు మించినన్ని సందర్భాల్లో చూపిస్తూ, నా కెప్పుడు ఏ 
క్ పరిస్టితి వచ్చినా “నేనున్నా”నని ఆదుకుంటూ వస్తున్న ఎమ్.అప్పా 
రావుగారికీ, 

సుమారు పదమూడేళ్ళ నుంచీ నేను తలపెట్టిన సాహితీ కార్య(కచూలవి 
_పోత్ప్సపాంచడ మేకాక, నేను చనువుతీనుకుని అడిగినంత ఆర్థిక సహా 
యం అందిస్తూ వచ్చిన పి. వి, రమణయ్య రాజాగారికీ. 

_ విజయనగరంలో తాను చిన్నక్షాసుతో చదువుతూ ఉ౦ండినప్పుడు మొదులు, 
తాను ఎంత పెద్దస్టాయికి ఎదిగినా, కాలమూ స్టితిగతులూ రిల్చ్పించిన 
దూరాన్ని అధిగ మించి. ఎప్పటికప్పుడు నా కథా రచనా వ్యానం౦ంగం జాడ 
కలుసుకుంటూ నా పర్మనెంటు అభిమానుల్లో ముఖ్యులుగా నిలిచిన తసి 
కెళ్ళ రామశేషాదిగారికి. వోరిచేత ప్రభావితులై నా అభిమాసులయిన 
కోకా కిశోరొగారు, తదితర మితులకు, 
“కథలకి ఇల స్టేషన్స్ వేయడం”. “ఇల స్టేషన్స్ వెయ్యడంకోనం 
కథలు చదవడం” వీటిమధ్యగల నిష్పత్తి అనుపాతాలు తెలిసి: ఈ పస 
కౌనికి నా మ_స్పకాన్ని ముఖప తంగా రచించిన మహాను “బొపు*డు 
సత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణగారికీ ; 

సాతి లేచ్ళగా నా సాహిత్యాభిమానానికి అభిమానిగా ఉంటూ, ఈ పు_స్టక (వచరణ చివరిదశలో ఉన్న సమయంలో హఠాత్తుగా గంధరుంక్షిలా 



డశిడిపడి దీనికి హోఫినిషింగ్ టచ్” ఇచ్చిన కడియాల వివేకానంద 

మూ రికీ: ల ని nn జీ 
అటు 

ఈ కథలు పుస్తకరూపంలో (ప్రచురించే నిమిత్తం ఆర్థిక సహాయం 

మంజూరు చేయడం + సమంజసం అని ఏకకాలంలో". కోకపోయినా ఏక 

కంఠంతో విశాఖపట్నం బోర్లు బై యాజమాన్యానికి నచ్చ జెప్పిన. లంక శివ 

రాసు కృష్ణశా స్రీ గారికీ, అవసరాల వేంకట కృష్టారా పుగాకికీ, కొ మో 

సత్యనారాయణ గారికీ: వ 

“పదినిమిషాల్లో భరాగో పరిచయం” పేరిట "తాను. లోగడ. -_వాసిన 

వ్యాసాన్ని ఈ పుస్తకంలో వాడుకోడానికి అనుమతించిన అత్తలూరి 

నర సంపదా వుగాంక: ౯. 

పుస్తకౌలు అచ్చు వేయించడం కొటిన పిండే అయిన నాళ మూడో ఈ 

పుస్తకం విషయంతో ఎమిరైన అవాంతరాలను సమర్థవంతంగా చేదించి 

నాకు చేదోడుగా నిలిచిన ఇస్మెల్ గారికీ, జీ. వాగభూషణంగారికీ: 

కేవలం పతిక పేరూ (ప్రచురణ తేదీ చెబితే చాలు:. “ఇదుగో, మీ 
దిగ్గింలవి మీ కథ!” ఆంటూ అన అమూల్య 'స్మతికా సంచయం నుంచి 

బయటికి తీసి నిమిషాలమీచ జరాక్పులూ. తీయించి. ౨ంవజేస్తూ ఎన్నో 

నిస్పృహ శ&ణాలనుంచి నన్ను కాపాడి వ్మభమ కలిగించిన వె _వింఎస్* 

ఆర్ ఎప్. శొయిగారికీ, 

కపర్ డిజైన్ రన్నెషన్ రేటులో అచ్చువేసిన జ్యోతి పెస్ -దారిరి: ఆ 
సందర్భంగా మాడ సొయందేసీన అలనాటి “జో్యతి” పక్షపత్రిక (ఇనాల్ర) 

సంపాదకుడు ఆలపాటి రివీం,| వనాతొగారికీ: We 

ఈ కథల్ని ఎదు అమ ష్మతికొల్లొ కొలిసారిగో (పచురించిన'. షం గాచి 

అందరికీ? . 

“మీ కథలన్నీ జాబితా చేసి దొట్లో మంచివి ఏరి. ఒర్ సమ్మగ తథా సంక 
అనం ఉయ్యాల” జం టో ఎవిమ ది నుం నన్ను కొరుక్కు తనేసి 

ఎవరికి సొడించి సంతోషించిన “డిన్ గ్రీట్ a5 రామడుగు రాధా 

కృెస్ట్రమూ ర్తి లి ( “Oe So "yi గారికి: 

(పాపులు ఎటేన ఆజ పప్పు WEY on త్య లనా బన్ గారికీ; ఉమన్, వనక 

పత స్త్, me 

m ss Ki అటట ర న NM, wn 
జీ NEA uw Se న క 

' ia 

(ఓ) ee భరాగో 
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oa "(ఆర ర(యళ / పీక్సీ ఊలై.-1982) 

గగన్. శ ప్రశ్న నాకు తెలిసినంతవరకు. దాదాపు పాతి వేళ్ళను 'కిందట విశాఖ 

'కరయికణ లేనదీపేరు. నన్ను నిలవజీసేరు:కూడాను.. “౧. 
|. 

శేను ఆరో జాల్లో నరసరావుపేటలో ఉదో్యోగం,. చేస్తూ, ఏడో కారణం 

"చం విశాఖపట్నం వచ్చేను. ఆలోచ్చనల్ని క కలియ టె క్రై రచనలు చేస్తున్న ఏశాఖ 

.ర్లశ్చయితల్లో కొందర్నయినా చూసి, పలకరించే, మాట్టాఢగలిగితే _బాపుండునన్న, 

కోయల, ఆరోజు ఉండిపోయాను. 1. . 

- వివేకానందమూ ర్తి రి, తంబు, రామవరపు. శేజుగోపోలరావు, శ్రీరంగం 

.అహయావు. మరువాడ రాజేశ సరరావు, జట్లంపల్లి ' కృష్ణారావు. శివల 
'గటకన్నాథ్రావు, నపులూరి' వెంకటేశ్వరరావు, మల్ల ప్రగడ “రొమాత్తావు క్రొ త్త 

“శరంలోంచి వచ్చిన. శ క్రమరతులైన భచంపీత్తలో గ . న్ 

శ్రీ _ర్లిపీయ, 
ry Wr 

"రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి, అంగర వెంకటకృష్ణారాన. 
ang రామారావు," అంగర సూర్యారావు, జ్యేష్ట, పూసపాటి కృష్ణంరాజు 

.దిలీవాడ కాంతారావు. మసూనా, ఎం. రామకోటి, గొల్ల పూడి మారుకిరావు 

పాతతరం రచయితలు: లబ్ద (పతిష్టులు.. 
॥ /. 

జ మః | 

౫1 ఈ రెండుతరాల మధ్య, శ క్తీ (ప్రతిష్టా సమపాళ్ళలో. సమీకరించుకుం 

| టున్న రంగనాయకమ్మ. 

(లంక a . 
అందర్లోకీ రాచకొండ విశ్వనాథళా స్త్రి గొప్ప ఆకర అణ. ఆయన (ప్రభావం 

యి వ. ॥ 0 

కొత్తతరం రచయిత లమీద దిట్టంగా*హాడొందీ; “విశ్యనాథశాన్రిలా రాయని జీవిత 

“మేల” అనుకునే కొత్తతరం రచయితలు ఎక్కువయ్యే రు. ఇతివృత్తాలు ఎంచు 
కోడంలోనూ. ఉసమలు ౨ వెయ్యడంలోనూ “కా స్తీయిధోరణి మరీ కొట్లొచ్చినట్టు 

కందరు క్రై _త్తతరం ఏ) రచయితల్లో కనబడిపోయేది. అందుకు కూడా శో శ్రీ కొవాలి 

అాందరోబల్లో నేను విశాఖపట్నం వస్తే అర్హంటుగా అంగర వెంకట 



కృష్ణారావు ఇంట్లో సమావేశం పెడితే సదహారుదుంది చిన్నా పెద్దా కూడేరు. 
వ! ఛం (లు 

“మీరెందుకు రాసేరో చెప్పండి” అని ఆరోజున నన్ను అంగర వెంకట 

కృష్ణారాపు ఆ సమావేశం తరపున అడిగేరు. “ఈ మధ్య మా మీటింగుల్లో 

ఈ|పశ్నమీద మాట్లాడిస్తున్నాం. అంచేత మీరు మీ సంగతి చెబితే బావుంటుంది" 

విశాఖపట్నం రిచయితలు ఎప్పటికే సామాజిక స్పృహతో మెరుస్తు 

న్నారని నారు తెలుసును. నొతో ఎలాంటి మెరు పేదీ లేదనీ నాకు తెలుసును, 

అంచేత “మీ సంప్రదాయానికి నన్ను బలిపెయేకండి, ప్లీజ్!” అని అప్పటికి ఆ 

గండం తస్పించుసన్నాను, 

1970లోనేను విశాఖపట్నానికి ఉద్యోగరీత్యారాగా ఇక్క.ణ్నించి ఉద్యోగ 

రీత్యా మరేవూరికీ వెళ్ళరుండా ఉండిపోగలిగితే బావుండునన్న కోరిక నాలో బల 

పడింది. 1974లో నా ఉద్యోగనాప ఏశాఖరేపుకి చేరడంతో (అంటే, ఆంధ 

టదేళ్ సర్వే మరియు ల్యాండు రికార్డుల శాఖ నుంచి విశాఖపట్నం పోర్లు 

(టస్టుకి నాకు (టాంస్ఫరపడంతో) ఆ కోరిక తీరింది. 

విశాఖ రచయితల సంఘం, “నేనెండుక రాస్తున్నాను” అనే శీర్షిక కింద 

కొందరు రచయితలచేవ చేయించిన (పసంగాల (వాతపాఠాల్లో కొన్ని వివేకా 

నందమూ ర్తీ ద్వారా నాబగిర చేశేయి. మరికొన్ని అత్తలూరి నరసింహారావు 

దగ్గిర చేరేయి. 

అతను ఇవన్నీ కలగలిపి పుస్తకంగా వేయిద్దాం అనే నంకల్పం వెలి 

బుచ్చడ మే కొకుండా. ఆ పుస్తకంలో నొ వ్యాసంకూడా ఉంటే బొవుంటుం 

దన్నారు, “ఈ వ్యాస సంకలనానికి మనం సంపాదకులుగానే ఉందాంో ఇని 

చెప్పేసి, ఈ (బళ్నని రెండో సొరికూడా దాటవేళాను. 

0 0 0 

“సిందు రాసేను అనే విషయం పొఠచులకి రచయిత వివరించాలం పే 

ఏమిటి రాసేడో తదుముకోవావి. “ఎ రైటర్ రైట్స్ బట్ వన్ సోరీ” అన్నా 
అట్లే తీ లేళ్ళ ఈ, ఖీ జ ల్ | 1 ॥ సాకీ జే od అ i 

, ఇెవడో ఆ పాచ్యుడు(౨౬. పాళ్చాత్యుడుు..ఆ 0 కణి తోరణాన్ని వెతికి పట్టు 

కుని తన్నుతాను సమర్ధించుకుంటూ ౮ ద్యాసం రాసుకోకపోతే అభాసయిపోతాడు, 



ఇదే నాకు పట్టుకున్న భయం, 

అందుకే, ఎందుకు రాశానో అస్పట్లో రాయలేదు. 

0 0 0 

1949లో, ఇంగ్లీషు “స్వతంత్ర” లో ఉత్తరాల శీర్షికకి రాసిన ఒక పొలి 

'టికల్ లెటరొతో పారంభించేను. సినీమా రెవ్యూలు ఇప్పట్లా పత్రికల నిలయ 
విద్యాంసులే రాయాలన్న నియమం లేక, సాధారణంగా _(పేకకులే రాసేసేవారు, 

అవి కొన్ని రాసేను. 

ఒక అమాయకురాలై న పల్లెపిల్ల వాళ్ళ పెద్దల నిర్ణయంవల్ల ఒక పట్న 
'వోసప్ప 'పృర్రవాడికి భార్య "అయిపోతే ఆ పిల్లని అతగాడు చీటికీ మాటికీ ఆట 

పట్టిస్తూ ఒక స సందర్భంలో తను వేసిన వల్లో తనే పడిపోడం ఇతివృత్తంగా 
రాసిన అనేను__ మా లవక” అనేది నా మొదటికథ. మా ఇరుగునా పొరుగునా 
' జరిగిన చిన్న చిన్న సంఘటనలు (దాంట్లోంచి ఏమాతం హాస్యం ఉత్సత్సి 

అయ్యే అవకాశం ఉన్నా పపేసి) కధలుగా రాసేసేను. పైకి నవ్వు పుట్టిస్తూ 

ఎక్కడో ఒకపాత్ర పడే వేదన ఉన్నట్టుండి గుండెను కలుక్కుమనిపంచ" గల 
కధలు రాయడం నాకు ఇష్టంగా ఉండేది. బహుశా ఆ ధోరణి అప్పటి పృతికాధి 

పతులకి బావుండడంవల్ల నాకు పృతికా (ప్రవేశం సులభతరం అయివుండి 

డ్ ఉండొచ్చు. చ్మితగుప్ప, వినోదిని. ఆనందవాణి, ఢంకా, తెలుగు స్వత౦(త, 

స _సూర్య్యపభ, కధాంజలి, అర్మధప్యతిక పీక్తీ, జ్యోతి (పక్షపత్రిక .... తెనాలి) 
ఈ వ్యతికలన్నీ నా కధలు. అచ్చు చేశే సేవి. "భారతి లో 1950 నాడే. నాకధ అచ్చు 

,.! వడ్డాది. అదుగో, అందుకు రాశాను. ఆ కథలన్నీనూ. అంపే: నేను రా స్తేఆచ్చు 
వేసే పృతికలున్నాయి కదా అని రాసేను. భారతిలో ఆ కథ అచ్చయిన నాటికి 
నేను, బి.ఏ (ఫస్టియర్). విద్యార్థిని. ఆరోజు నాకిస్సటికీ జ్ఞి జాపకం. _పఖ్యాత ప 
“తుడుం బహు పాశ్చాత్య భాషా వేత్త రోణంకి అప్పలస్వామి (మా ఇంగ 
మేష్టారు ఆవేళ కార్షయిల్ (ఫించ్ రివల్యూషన్ మీద చెప్పవలసిన పాశం 
'రద్దుచేసి నిండుక్షాసులో ఆ కథ చదివి వినిపించేరు. వినండ(రా మీ సహాధ్యాయి 
రోసిన కథ_అంటూ. ఆ సాయింత్రం అంట్యాకుల పైడిరాజు “ఆర్ట్ ఎకాడెమీ” 
లో చాసో, కొత్త పల్లి వీరభద్రరావు మొదలై న వారందరికి నన్ను మెచ్చుకుంటూ 

. పరిచయం చేసే రు. “అందుకు రాసేను, అనాటి కథలు, నేను రాసిన కథలు నా 



# a 

లో పడిన కథకి డబ్బు పంపేరు. ఆ మనియార్డర్ చూసి మా నాన్నగారు. 
“ఓరి వోరి! నేను నెలరోజులు ఉద్యోగం చేస్తే వొచ్చే డబ్బు నుప్వాక్కథ 

రాసి సంపాదించేసేవురా!” ఆని చాధగా ఆనందించేరు. అదుగో. ఆందుకు 

రాసేను, ఆ 5థలు. అంజే,కథలు రా స్టే డబ్బు కూడా వస్తుందని రాసేను, 

రచయితలకి డబ్బులివ్వకుండా ఎగేసే సతికలు ఇప్పటికన్నా అప్పుడు ఎక్కు 
వగా ఉండేవి, రచన (పచురించగానే “మరి, డబ్బు పంపండి సార” అని 

ఎడిటర్ గారి పేరిట ఉత్తరం రాసి ఆ కథకి డబ్బు అందుకున్నప్పటికీ ఆ తరు 

వాత ఆ ప్మతిక ఆదరణ (అంటే నా కథ ఆ పత్రికలో (వచురించే యోగ్యత) 

పోగొట్టుకోడం అనుభవంలో కొచ్చినా రచనచే సే డబ్బు వస్తుందనే సామాజిక 

స్పృహ కలగడం నా చనా వ్యాసంగ చర్మితలో ఒక కిలోమీటర్ రాయిగా 

పేర్కొనవచ్చు. (నాయ కలిగిన మొట్టమొదటి, మరియు చిట్టచివరి సామాజిక 

స్పృహ అదేనని నామ చాలా అనుమానం అంచుతోనూ; తవిరి ఇనుమున 

తెలంబు తీసినట్టు, ఆనందవాణి ప్యతికనుంచి మనియార్షర్ అందుకున్న పారితో 

షిక వీరుడిగా నాకు 1951 నాటికే చాలా ఖ్యాతి వచ్చింది. 

1953 (పాంతంలో ఆకారణంగా ఆగిపోయిన నా కథన కుతూహలం 

(కొద్దిపాటి మినహాయింపులు తీసే స్టే వాపు, ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, 

నండూరి రామమోహనరావు, రావికొండలరావు, వి.ఎ.కి, రంగారావు, వివి 

రాఘవయ్య సంపాదక మండలిగా 1963లో వెలువరించిన జ్యోతి (మాసపత్రిక) 

తో మళ్ళీ చెలరేగింది. ఈమాటు, నాకిష్టమైన ప్యక్రులు కొందరు నా కథలని 

చదివి, బొమ్మలు వేసి, (ప్రచురించి ఇష్టపడుతున్నార నే భావం నాకిచ్చిన 

(పోత్సాహంవల్ల కథలు రాయడం సొగించేను. బాపు అంతటి ఆర్డిస్లు నేను 

సరదాగా రాసిన కథలకి నాలుగేసీ ఆరేసీ బొమ్మలు వేపెయ్యడ మేకొక ఎప్పుడు 

నేను కనిపించినా ఆత్మీయంగా ప్రశంసా పూర్వకంగా మాట్లాడే వారంకేను: 

ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ ఇవాళ కూడా శేను 1960లో రాసివ ఒక కథగురించి 

తోతుగా మాట్లాడ కుండా సన్ను సాగనంపరం మేను, నండూరి రామమోహనరావు 

నా పుస్తకాలకి (పిఫేసులు రాస్తూ ఎపరికోగాని ఇయ్యని కితాబులు ఇచ్చారం 

చేను, రాస్తానా, రాని చూపిసానా! 



॥ - జాశ్లేకొదు. కథా స్తోహీత $౦ గురించి అంతో ఇంతో తెలిసినవాళ్ళు, 

తుపాతులను చవిచూసినవాళ్ళు అయిన సంపాదకులు 

కల్పనా సాహిత్యపు లో 
;నేను రాస్తున్నాను. 

విమర్శకులు వి పాఠకులు పోక్సపాంచడం
వర్లి కూడొ; 

సమాజంలోని డ్రొర్యాలు న్న నె చ్యాలు దౌష్ట్యాలు అట్టడుగు చీకటికో ణాలు 

నౌ కథల్లో (వసక్తీ కి రావని. మధ్
యతరగతి సంసారాల్లో తటస్స పడే స్వల్ప (పా 

ముఖ్యంగల సంఘర్షణలను వస్తువ
ులుగా తీసుకునిమనసును ఆహాదపర చేవిధంగా 

నేను కథలు రాస్తానని, నండూరి రామమోహ
నరావు మున్నగువారు చెప్పేరు. 

ఈ “విశ్లేషణలో (ప్రశంసా అభిశంసా కలిసే ఉన్నాయని నాకు చాలా లేటుగా 

శైలిసి౦ది. పాఠకులకి వినోదం (పోనీ ఆహ్లాదం) రచయితలకి ఖన (పతిస్టలు 

మ్మాత్రమే సాధించే రచనా వ్యాసంగం యావత్తూ _పయోజ
న ఏహీనం అని కొట్టి 

: పారెయ్యగలిగే (ప్రమాణాలు అ అమల్లోకొ ల 'నాతోభాటుగా చాలామంది రచయితలూ 

ఓకరో ఇద్దరో తప్ప క్రచయిత్రులందరూనూ
 బపూన్ లయిపోతారు. వ్యాపారంలో 

లాభాలు శేసుపేవాహ రచనా వ్యాపారంలో లబ్ది పొం దేవాళ్ళూ ఒకటి కాద 

న్నది వ ఏజం, ఏం! 

ల. ఎందుకు రాయడం లేదు” అని అడిగినక్తే “ఎందుకు రాస్తున్నావు?” 

అవి కూడా ఎవరో అడుగుతూనే ఉంటారు నన్ను. సరికొత్త (బిండ్స్ సెట్ 

'జేస్కి తెలుగు కల్చనా' సాహిత్యపు పరిథినీ పరిమాణాన్నీ అనూహ్యాంగా మార్చే 

.నిన.ఈ 'కొత్తయుగపు రచయితల కాలంతో *ోఎందుకు రాస్తున్నానా” ఎని నాకూ 

అనిపిస్తూనే ఉంటుంది! er = భరాగో 



భరాగో 
సాకు చాలా ఎక్కువగా నచ్చిన చాలా తక్కువమంది రచయితలతో 

భరాగో అనబడే భమిడిపాటి రామగోపాలంగారు ఒకరు, 

ఆయన కథలతో నా పరిచయం 1958.59లో ఆయన “వాహిని” అనే 
మారుపేరుతో అంధవారపతికకు తన కధలు పంపించిన నాటిది. ఆయనతో నా 
పరిచయం అమ్ముదితంగా, అనాదృతంగా మిగిలిపోయిన తన కథ లన్నిటిని నా 

కోరికపై మళ్ళీ ముచ్చటగా ఫెయిర్ కా పీచేసి (1963 లో) “జ్యోతి” మాసపతి 
కకు అంద జేసినప్పటిది. 

వెన్నెల ఎంత బావుంటుందో వె న్నెట్లో వీడలుకూడా అంత బావుంటాయి. 

ఆయన కథలు చదువుతూంటే వెన్నెలనీడలలో కూర్చుని సర్జాగా కబుర్లు చెప్పు 

కుంటునట్లు వుంటు౦ది. ఆయన కద చెప్పడం గమ్లుగాను, లబ్దుగాను కూడా 

వుంటుంది. ఎంత గహనమెన జీవిత సత్యమైనా ఆయన అలాగ్గా, చులాగ్గా 

చెప్పేస్తారు, చెప్పె పద్ధతి ఆయన మాట లాగానే చురుగ్గాను, కరుగ్గాను 
పుంటుంది. ఆయన వాక్యాలు ఆయన లాగానే చాలా నిష్కర్గగాను, మొగ 

మాటం లేకుండాను వుండ శనికి (పయత్నిస్తున్నట్టు కనబడతాయి. కాని, అవి 

చెప్పేవి వూూతం మృదువైన విషయాలు, (పియమైన సంగతులు, 

రానముగోపొల౦గారి కథలు చాలావరకు మధ్యతరగతి సంసారాల కష్ట 

సుఖాలకు సంబంధించినవి, ఆయన పాలు ఘోరంగా కష్టాలు పడిపోతూ 

వుండవు. _పపంచంతోని దారుణ దురంతాలను, _కెర్యాలను, నె చ్యాలను, 

అత్యాచారాలను, భయంకర మెన చీకటి కోణాలను అవి చూపించవు. మన 

స్సును వికలం చేసే విషాదాల జోగ?కి అవి వెళ్ళవు. 

చందుడె కందికి నల్లటి మబ్బుతుసక పచ్చి కాసేపు ఆగి వెళ్ళిఫోయినట్టు 

పుంటాయి రామగోపాలం౦గారి కథలు. 

కొందరు జీవిత యదార్థాలసు ఎక్స్్టటీమ్స్లోనే చూడగలరు. మరి 
కొందరు సాధారణ సంఘటనలలో నుంచి కూడా జీవిత కవిత్వాన్ని పిండగలరు, 

రామగోపాొలంగారి కథలు ఈ రెండవ కోవకు చెందినవి. 

. రామగోపాలంగాం కథలు-చాలా సాధారణంగా వున్నట్లు కనిపిస్తూనే 

మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచింప జేస్తాయి. ఆయన (పతి కథ మనుషుల మన స్తత్వాలకు 
చి 

ఒక స్టడీలాగా వుంటుంది. నాకు ఇలాంటి కథలు ఇష్టం, మీరు కూడా ఇష్షపడతా రే 

రని నా నమ్మకం. చదవండి. లా 

(b) ---నండూరి రామమోహనరావృ 
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(అం్యధ్యపభ, దిన తిక; 
తేదీని (పచురించిన వ్యాసంలో 

పదినిమిషాల్లో భరాగో పరిచయం 

విజయనగరం ఎడిషన్ ; 1985 ఆగస్టు 3వ 

ఆ తరవాతి భోగట్టాలు చేర్చి 
లు a 

భరాగో అని వెనకాల పేరు రాసి వున్న ఓ డొక్కు. 'లూనామీద, ఇంకొ 

డొక్కుకాని భరాగో వెళ్తూ వుంటారు. పిచ్చిబట్టలు ఒంటిమీద తగిలించుకుని 

పుంటారు. ఓ మానిన సంచి చంకన మోస్తూ వుంటారు. సగం బట్ట [ర చేసు 

కుని వుంటారు. ఒంటిమీద అంతా నెరిసిపోయి వుంటారు. కొస్ట లావు మీద 

పొట్టగా, కాస్స పొటిగా వుంటారు. ఏ మాతం గర్వంలేకుండా పుంటారు, 
ఆవి టు 

కొ త్తవారికి కాస్త వెరి బాగుల వాడిలా వుంటారు. కడుపుబ్బ న వ్వేట్టు కబుర్దాడ 

తారు. పగలబడి న వ్వేటు పన్నింగు చేనూ వుంటారు. అప్పుడ స్పుడు గాత 
శ a) 

సాధన చేస్తూ వుంటారు. బడీ కొబ్లమీదకెళ్సి తన కిశ్లీ తనే స్వతంత్రంగా చను 
ఆజా యె ధా గ తి 

వుగా తృ _పిగా కట్టుకుంటూ వుంటారు. మంచి భోజనం అంటే మహదానంద 

పడిపోతారు. నుంచి కాఫీ పెట్టడం మహావసందుగా చేస్తూ వుంటారు. కోక్ టీ 

కనిపి వచ్చినవాళ్ళకి ఇష్టంగా ఇస్తూ వుంటారు. అక్షరాలు కుదురుగా, గుం|డంగా 

రాస్తూ పుంటారు. విశాఖ రోడ్లమీద హడావుడిగా దొర్తి పోతున్నట్లు వుంటారు. 
జు ng) ' ne) వ 

బండెడు పనులు బట్టబు[ర మీద వేసుకుంటారు. అరవచాకిరీలో అప్పుడప్పుడు 
అలిసిపోయినట్టు పుంటారు. ఇళ్ళమధ్యా వూళ్ళమధ్య బంతిలా తిరుగుతూ 

పుంటారు. మనుషుల మధ్య సరిహద్దులు తెలిసి సంచరిస్తున్న వారిలా వుంటారు, 

అదృషం. ఇంటో సంస్కృతం, తెలుగు, ఇంగీమ భాషలో కాసికల్ సొహి 
యు భం ఉం mM ౧ 

త్యం వుండటం మరో అదృషం. భారతి, చిత్రగు స్ప, వినోదిని పత్రికలు 
ఆ అటే 

వుండటం ఇంకో అదృష్టం. పుష్పగిరి అనే అంద మైన “పేరుగల వూళ్లో ఈయన 

అ తం ( గ. స mh sy ఇ ॥ ళ్ శ అ ళీ ఫె TREC ఇట్టడి ౦ were అట సల్లం &) అ౦౧౦ గోపాలరత్నంగారి ఇంట్లో అద్రికు 

పుండటం నురీ మరీ అదృష్టం. వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం పున్న వూళ్లొ 

తన పేరు రాదుగోపాలం అవటం ఏనరెక అద్భష్టం. తండి సూర్యనారాయణ 

గారు టీచర్గా వుండటం విజయనగరం, శృంగవరపుకోట తాలూకాల్లో 

(గామాల మన్య నడుస్తూ వెంట తిప్పుకుని చరితా భాషా పాఠాలుగా చెప్పి 

తీర్చిదిద్దడం భల భలే అద్భుష్టం. 



ఇంత సం(పడాయు, భవ కానీన వొతాపరణం twp ఇన్ని టి మూల 

మధ్య "_2.1932న పుట్టిన భమిడిపాటి రాపముగోపాలంగారు, అయిదో తరిగి 
ఇసి గావ్ » a శో గ నం బీ కం ఎ స్కూటి ను చేరకుందా ఇంటిపగరొ చల్మడిగా దగ్గిరా ఇష్టం వచి? 

(aa) శ 1 ఖీ! ల 

జ 

నటు చదివారు. ఆరెదు తచగదులు అలముంలడలోే చవినొలు, E ఫొరం నుంచి 

పె 

వి.ఏ. వరకు విజయనగిరంలో చదివారు. ఎవి అవ్వషాలు వరించినా ఆరిక 
. యు టీ Na షీ 

దురదృష్టం వెంటరాగా ర మట "పవనాన గారింట్లో జడ చెయ్యు ంంం ఎహోారాజా 
మ స న. ఆం అటో ౯ a 

వారి స్మ్యతం౦లో న్ నోజనం చెయ్యటం, రారట నటులతో సం వాశీష్పన్నప్వుడల్తా 
4 ౪ ఛీ న. 

(వయి వేట్లు చెప్పటం చేస్తూ వుంచేవారు. ఇలా చతవి ఇంటలితో ఒకసారి 

దూడేసి, 1951తో నవి.ఏ. వాసయ్యారు, [0వ]1లోస సుచి ఉద స్ట్యాగిం ఎ సెట్ల 

రూపొయలతో ౫ ల ఎన్నస్ అఫనులో చెకింగా విజయ Wr గ రంలో కుట" అ. ఆరు 

నెలలు చేసిన తర్వా 1951 చిఫరిలోనే ఎలనాటి ను గవర్న మెంటు 

సర్వే డిపార్టు మెంటుతో గుదూస్తాగా విజయసగ వంలోగే వచ్చింది. ఈయన 

లెఖ్యల పనితనం దస్తూరీ చూసి 1953తో సొంత డిపారుమెంటు పోష సర్వే 
_యర్గా తీసుకున్నారు. 1957లో జిల్లా సర్వేయర్ గా (ప్రమోషన్ ఇచ్చారు, 
అక్కడ నుంచి 1974 వరకు విశాఖ, శ్రీకాకుళం, తూర్పు గోదావరి, 
గుంటూరు, కష, ఖమ్మం, నరొండ, హెదరాచాదు జిలాలు చుటుముయే 

. జ్ క కం ee) జ్ర షు 

శారు. పట్టణాల నుంచి పల్లెల వరకు కాలికి సర్వే గొలుసులు కట్టుకుని తెగ 

తిరిగారు. 1974లో బి.కె. రాజుగారి పుణ్యమా అని ఉద్యోగ నావ విశాఖరేపు 
వుం ఆన . వ లీ జుట్ జి శ. ఇక అం ఇ చేరగా విశాఖపట్నం పోర్ట్ _టస్టుల్ డిప్యూటి ఇన్ స్పెక్టర్ ఆఫ్ సర్యగా చేరి 

హోరు భూముల్ని కొలుసున్నారు, 
థం mal ల 

| జల కమ టో న అం Ww అట్ క. గ లో వ. పం 
రాగోగారు ఇలా ఘోాదినిని రొలవర్ ముల మ Yow ॥ లల బడు 

సరస్వలీదేవిని కొలిచారు. 194% ఆగను 15 మొదటి స్వావలత్యదిన నారిన్ 
(we) సలా శ 

తవ సందర్భంలో ఈస్టు సంస్కరణ. చటాల పొ;తి” ఎడి ద్యాంరిచన 
[* జ bw 

పోటీల్లో వ్యాస మే కథలొ రాస్తే మయిచవచటి బహుసంంతి నుచి" చబచుటీ అతన 

కూర్చుం ౦ది, ఇలా మొదటి ; సరకోత్సవంలో మొద బవాాముతిసి, మస్ లాం 

(త్యంత్ కోపాటు రచనా స్యాం తాన్ని సంపొయించొరు, సొ: TTD Sms 

రణం కదిలినట్లుగా నే “ నగా J? ంపిద్టర భం కొడిచించాోరు, Ap, త్రో యురీ WOE 

కథగా “ 21949 అం ED స తకలో ఉనే we a sD చ! ఆనే కతరాశారు. 

ఇచి విద్యార్థిగా నే, ణు? లంచ చురించాము. ఆ ఉత్సాహ కాంత 90తో 

“పిచిక” కథ రా సె భార. అచ్చేశారు. నిమి కెళ్ళుకే భాతి వరించిన 



ఫరాగోగార్ని విజయనగఠం పెద్దలు కూడా పరించి 

74.1950 నాడు రోణంకి అప్పలస్వామి మేస్టారు క్లాసుకివచ్చి, పాఠం చెప్ప 
కుండా పిచిక కథ చదివి వినిపించారు, కథ ముగింపు గురించి చర్చించారు. 

క్లాసులోనే పున్న రామగోపాలంగార్ని సాయంకాలం పెడిరాజుగారి ఆ౦ధ్రాఆర్జు 

అకాడమీ దగ్గరికి రిమ్మన్నారు. తన మితులకు ఆ కథ చదివి వినిపించ 

మన్నారు. అలా మేస్టారు ఆదేశించగా, ఆనందం ఆవేశించగా “పిచికొని 

చంకన పెట్టుకుని పెద్దలదగ్గరకి పిచ్చికలా వెళ్ళారు. అక్కడ అకాడమీ ఆవర 

అలో రోణంకి, చాసో, నారాయణబాబు, పువ్వాడ శేషగిరిరాపు. నిడదవోలు 

౦ంగమూ ర్తి, కొ త్తవల్లి వీరభ[దరావు, పైడిరాజు పరివేష్టించి కథ విన్నారు. 

డిచకిచల గు_ర్డింపు చప్పుళ్ళ, కితకితల అభినందనలు చేశారు. అక్కడినుంచి 

టు 
డు 

భరాగో చాసో ప 

ఆ సంవత్నరంలో ఆ ఉత్సాహమే తెలుగు స్వత ౦తలో కొన్ని కథలు 

రాయించింది. వాళ్ళు ఏమీ డబ్బు యివ్యకపోతే ఆ పటే తిన్నగా ఖాసా సుబ్బా 

రావుగారి కే పుత్సరం రాయించింది. అ ఉత్సాహ మే ఖాసా నుంచి వెంటనే 

వుత్తరాన్ని పారితోషికాన్ని సంపొయించి౦ది, ఆ పే ప తిక లచేత పారితో 

షికాన్ని ఇప్పించే సంప్రదాయాన్ని _పయత్న పూర్వకంగా చేసింది. దాంతో 

అక్కడనుంచి ఆ పష్యఠిక ఈయన కథల్ని వేసుకోవడం విరమించేసింది. ఆ 

తర్వాత 195! లో బి. ఎ. పరీక్షల తర్వాత బతుకుతెరువుకోసం రాజమర౦్మడిలో 
కొద్దిరో జులు వున్నప్పుడు తెరువు కానక కథలు రాన్తూ+నవల తలుపులు ఏకంగా 

తెరిచేశారు, అప్పుడె “కుండ పెంకులు” అనే నవల రాసేశారు. వెంటనే 

ఆం(ధపహ్మతికవాళ్ళు ఆ తొలినవలని సీరియల్గా చేసేశారు. 

ఇలా 1951 వరకు రాసిన కథలు. నవల తస అసలు పేరుతోనే (వచు 

రించారు. 1951లో ఎప్పుడయితే గవర్నమెంటు సేప మొద లెందో అప్పుడే 
మారు శురులోకి మారిపోయారు (బిటిషు వాళ్ళు పెట్టన ఓ రూలువల (పభుత్వ 

"సేవకుడు నాంస్కృతిక కార్యకలాపాల్లో పాలొన కూడదు. పాలొంటే ముందే 
ng) Ca) M౧ 

ఆనుమతి పొందాలి. దానిలో ఆదాయం పుంపే మూడోవంతు (పభుత్వాసికి 

కటారి. ఈ రూలు తెలదొరల పరిపాలనలో సపెటినా, స్వాతం త్యం సంపాయిం 
టి | na) థు 

చిన తర్వాత కూడా 1:63 ఏపిల్ వరకు వుంది. ఆ తర్వాత కళ్ళుతెరచి 

రదు చేయడంవల, అసలు కలాలు బయట పడాయి. ఆ రూలు వుండటంవలే 
యు భాం య cc 

19.0లో ఆంధిష్మతిక కథల పోటీలో పాల్గొనటానికి గుంటూరుజిల్లా కలెక్టర్ 
భర్తు 



అనుమతి రీసురున్నారు. అన్వుదే “వెన్సెలనీడ” కథరాస్తే ౩3ండవ బహుమతి 
We 

అందుకున్నారు, ఇది తప్ప ఆ రూలు పున్నంతకాలం “వాహిని” గానే వుండి 
భమిడిపాటి రామగోపాలంగా మళ్ళీ పునర్థర్శనం చేశారు. 

ష్ట్ర 

ఒకపక్క తను రచయిత అవటం పట్ల నాన్నగారి అయిష్టతను. కోప 
తాసాలను రుచిచూస్తూ, ఇంకో పక్క. పెద్దల " పరణలమధ్య పెరుగుతూ వడి 

వడిగా డజన్ల కొద్దీ క కథలు (ఎక్కువ అంధ్రవ, త్రికలో)రా శారు, 1954.68 మధ్య 

రాసీన కథల్లో హాస్యానికి ఎక్కుస (పాధాన్యంఇచ్చారు. 1955లో సత క్ భామ 

గార్ని పెళ్ళాడారు ఆ తర్వాత ముగ్గురు పిల్లలకి తండి అయ్యారు [939 నుంచి 

1962 వరకు అల్డస్ హక్స్లీ, మామ్, ఆస్కార్ వై క్. టాల్ సాయ్, (గాహం౦ 

(గీన్, మొపాసా, ఓ హె(నీ, చెహోప్. పూర్తిరచనలు పూర్తిచేశారు. 1963లో 
చాగబ్బూర్ యూనివర్సిటీ ఇంగ్లీషు ఎమ్. ఏ. పరీక్షకి చదివారు. 1971లో 

ఆం|ధా యూనివర్శిటీ తెలుగు ఎమ్. ఏ. సెకండ్ క్లాసలొ * పాసయ్యారు 1977లో 

“మనోధర్మం” కథకి రెండవ బహుమతిగా యువ ' చక్రపాణి అవార్డు పొందారు 
1981లో“రాజీ? నవల సత్యభామ 'పేరుతోరాశారు] 983లో అం_్రజోకిం “స్పర, 
రేఖినవల సృష్టించారు. ఇలా దాదాపు నల భి ఎళ్ళ రచనా జీవితంలో వండు 

రెండవ బహుదుతి కథలతోపాటు, సుమారు 120 కథలు, “వంటొచ్చిస 
_ మొగాడు” “వె వెన్నెలనీడి అనే రెండు కథా సంపుటాలు; మూడు నవలలు రాసి 

భమిడిపాటి రామగోపాలం గారు భరాగోగా ముచ్చటగా మూడ క్షరాల్లో స్టిర పడి 

పోయారు. 

ఇవికాళ 1960 నుంచి విజయవాడ, హైదరాబాదు, విశాఖ రేడియోలకి 
హాస్య నాటికలు అందించారు, 1963-68మయ్య 4 ట్ కోతి మాసప థరలో కొందరు 

ఇం ంగ్రీమ రచయితర్ని పరిచయం చేశారు. 196761 సవమ ఎల(వత్య్యోచిలో 

గొరవ ఉప సంపొపకులుగా ఉబరొరా న్ని పొందారు. 197477 మి 

లరంనాచు” దినప తిక “పేజీలో నొంస్క ల బ్రతిక విసేఖరి (సతి భామ) (సాతి 

నిధ్యం వహించారు. 1977.84 నుఫ్య ఆయ్మ విజి కోQచిలో “రచన మతాూహలలో 

'ర్తిక టారు. అదే ప; తింతో దాడాప్పు రెండు వందల పుస్తక సెమీషమిలు రాలే 

“విద్యానాధు” డని “సత్యాపథొ ఓని అసిపెంచుకున్నారు. సవలల, వతం పోటి 

ఖకి న్యాయసిరెకోగా వుండి నిగ్గు తేల్చారు. చి విన ప్మతికల్ని వ్యదుుగా వాచడల 

వోవ్గా పెట్టుమున్నాడు. ఎఖుతోష్ ముఖర్తీ చేఏత చర్యంని నేషనల్ యుర్ మ 
స్కీ 

కోసం తెలుగు అనువాన “>, పెట్టారు. ఛి ఫట వాదు (8 ఎ అవీ రాసిన 



“కల్పసూ[తం*లో జై నమత (పవ క్తి వర్ధమాన మహావీరుడి అవతరణ, (పన 
చనాలు, చాతుర్మాస దీకే వివరాలున్న ఎనిమిదో సంపుటాన్ని అనువాదం 

చేశారు, 

వీటన్నిటితోపాటు .1971.76లో విశాఖ రచయితల సంఘంలో సభ్యు 

లుగా వున్నారు; తర్వాత 1976 నుంచి విశాఖ సాహితి ఉపాధ్యక్షులుగా వున్నా, 

కార్యదర్శిగా వున్నా, తానే ని సారథ్యం చేపట్టారు. మీటింగులు పెట్టడంలోను, 

పుస్తకాలు అచ్చు వేయించటంలోను, సిక్ని కులు పెట్టించటంలోను, చాసో 

న_పతి స సభలోను; పద్మరాజు సంపుటాల్లోను భరాగో మున కనిపింస చేస్తు 

న్నారు. (పతి సంవత్సరిం పత్రికల్లో వచ్చిన బహుమతి కధలు కంచికి వెళ్ళ 

కుండా సంపుటికరించాలని (పయత్నించి విఫలమయ్యారు. తనకథలకి ఎడిటర్ లా 

వ్యవహరించిన చాసో గురువు చించెయ్యమం పే దాదాపు మూడు పదుల కధలు, 

ఒక నవల శుభంగా తన చేతుల్తొ నే చంపేశారు. 

2 

cf 

తెలుగు రచయితల్ని కలవటం, సూ వెసీర్లు అచ్చు గుద్దించటం, వాటికి 

_సకటనలు పకడ్బందీగా పట్టుకోవడం భరాగోగారి బలహీనతలు. వీటికి తోడు 
చిన్నప్పుడే సంగీతం సరసన చేరింది. ఒక పక్కా విజయనగరంలోనే పున్నా 

అవకాశాలు లేక మంచి సంగీతం వినే అవకాశం మా(త మే కరిగి దానికి. 

ఆకర్షితులై అంటుకు కు పోయారు, ఇంకోపక్క కుటుంబ పెద్దలంతా సంగీత 

సాహిత్యాల పట్ల అటే సానుభూతి వెనివారవడం వల్ల దొంగతనంగా స్నేహి 

తుల దగ్గర గొంతులుమార్చి అనుకరించి పాడుతూ, వుండేవారు. ఇలా రఫీ, 

ప్రగల్, రాజా, భానుమతి, నాగయ్య, రాజేశ్వరరావు, వాలమురళి పాటర్ని 

గోపారికరిస్తారు, మధ్య మద్య జోక్సొని. పిట్ట కథల్నీ, కల్పించి చెబుతూ భరా 
గీయం చేస్తారు, అలా ఛానుమతి, రా జేళ్వరరాప్తు పాటల్ని వ వాళ్ళకే వినిపించి 

పొశ్ళిని ఆశ్చర్యానందానుభూతిరో ముంచెత్తారు. ఇలా ఆయన పాడే వాటర్ని 

మొదట ఖమిడిపాటి జగన్నాథరావుగారనే మ్యితుడు విని పంవబవై మిగతా 

మిత (పవంచానికి పరిచయం చేసి _పచారం చేళారు. అలా పది మంది చెవు 
ల్లోను భరాగోగార్ని పడేశారు.అలా బాపు, బాలు. ముళ్ళపూడి, తంబు, వివేకం, 

ఆరు ద,ఎమ్వీయల్ ,తాప్ళా స్త్రి, కాళీపట్నం, వాసు దేవరాపు, ఇస్మ్కాయిల ద్వయం, 

నొాగభూషణ౦, కొమ్మన, రాయల అభిమానం చూరగొన్నారు. 1959లో 

రేడియో కొనుక్కున్న దగ్గం నుంచి ఈయన సంగీతానికి దగ్గర చుట్రమై 

పోయారు. మంచి కథలతోబాటు మంచి సంగీతానికి సన్నిహితులై పోయారు * 



త్యాగరాజు, అన్నమాచార్య, శ్యామళొత్త్రి కృతులు చదివి పరిచయం పెంచు 
కున్నారు. దాంతో ఎక్కువభాగం సంగీతం, పాతపాటలు ఉన్న రికార్డులు 

రెండు వందలకి ,పెగా సమకూర్చుకున్నారు. వి.ఎ.కె. రంగారాపు నిధి నుంచి, 

గి,ఎస్. శొంరర్ గారి తిలెక్ష న్ నుంచి తనకి ఇష్ట మైన పొత సినిమాపాటల 

లిరిక్స్ పోగు చేసులున్నాలు. వాటి వైశిష్ట్యాన్ని గురంచి “ఏమని పాషుదునో” 
“పాత్ర బంగారం” గర్షికల సక్ లట వ్యాసాలు er ఈతరం వారికి సమూచారిం 

ఏనోవం అందిస్తున్నారు. 1987మే లో మొదలు పెట్టి “ఆం ఫభూంయి” ఏకౌతు 

ఎడిషన్ తో *కథన చుతూహాలంి కొనసాగిస్తున్నారు. 

8 సంగీత సాహిత్యాల్ని రెండు చెపులకీ, కళ్ళకి అద్దుబునే ఛఇరాగోగాంకి 
యుప రచయితలలో రాజారామమోహనరాపు, కళ్యా సణసుందు। 

ఖో 

ఏరేందనాథ్ మొదటి కథలు ఆం పే ఇష్టం. గుంత వం కధిసిు 

కొతు, సుుబహ్మాణ్య శ శాస్త్రీ త్రై గౌర భాష. చరం పే, ఎశ్వానా. శాస్ర విశ్వా 

రూపం, కాళీపట్నం వినయం, బుచ్చిదాబు ఒదిత్యం, వాసోటు* పత అం 
ధగ అనీ 

క అంటే హ్ 1 ఇ | రి కాల ॥ ళ్ uw A “ = శ ఇషాచి ఇషం, అను రాసిన కథిల్ బన్నెలసీడ, తవు చవ We LEON Wi, 
అ (A) aa) ae 

mw 

పడ మటిగారి, మాదుగచులు మొదలయినవి అంసే ఇ 

విద్వాంసుల్లో విలాయత్ ఖాన్ మెపొదీ హసన్. పరీ 

చెంబె , ద్వారం, ణాలదురళి ఎమ్.ఎస్. నేదునూరి, చాలచంచరో మరీ మరీ 

ఇషం. చ 

న్ గె నలి న వీ క గ ణా ww, ను. న By rg జి. ఇలాంట ఫరాగె నాయ ఇప్పుటిపదఠు (పటి పెగ్ అన్న మున ల తో 
ఆటీ తా అజా 

జాపి లా ON అవ ఆ % తము ed ఉస జ ల క wy + షష ew ॥ శ wn స రాయల గా moO వ రుబ్తూ ఎచీన్నా లం, are) సంసల దన తలుచులంని 

ల జై వాన్స్ . వళ మాజీ జ త థం ల న | జీ సాహసం చేసే, జీవితం రెండో పడిఠి నన్నా. ఆయనన జరమాత్మీయయైన 
ల (FOREN 

పిక రంగంతో బటాఖిషిరు లప్పుతారు. 
ర్త నం. 



(“జో్యోతి మాసప్మతిక_._మే, 1984). 

శృంగార సర్పం 

“పలుకు తేనెలతల్లి పవళించెను.... 

కలికితనముల విభుని కఈఠసినదిగాన[” 

అది అన్నమాచార్యులవారి మధురగీతం. ఆ గీతం యిక్కడ అనువ ర్తిం 
చదు....ఈ “లకీ” కూడా “పవళించింది!” కాని “*కలికితనం” లేదు కరుకు 

దన మే! 

"అబసిసొలసి కభికిరూపం 

ఆర్చి వేయగ కోర్కె. దీపం 

నిదుర రామిసీ మాఖథవునికి 

చెదరమది యెంతో.” 

అది ఎవరో పూర్వకవి గీతంలోని శకలం. 

రాఘవులు మంచంమీది నుంచి లేచాడు. లక్ష్మీని చూద్దామని అంతకు 

ముందు వెలిగించిన జీరోవాట్ దీపం ఆర్చేసి, వదకొండున్నర గంటల ఆ 

రా_తస్పుడు డాబా మీదికి వెళ్ళాడు. 

రెండేశ్ళయినా సరే, ఎందుకో, లక్ష్మీకి ఈ రసం అనుభవైక వేద్యం 

కారేదు. “నానుంచి (వయత్నలోపంయే మీలేదు!” అని అయిదువందల తోంభయో్యూ 

సారి స్థిరంగా నిశ్చయంగా అనుకున్నాడు, “ఎవరది రాఘవులేనా?” _పశ్నవిని 

పక్కింటి డొచామీదికి చూశాడు, 

ఆ పలకరింపు అమీర్ అహ్మాద్ది. 

“నేనే, అమీర్!” 

“ఏం కథా? న్మిదరాలేదా?” 

“పికులాగా నే.” 

“నాతో పోల్చుకోడం అంత ఆరోగ్యం కౌదు భాయ్” ఆమీర్ చవ్నుడు 

చేస్తూ నవ్వాడు. “ఇటు'వేపు వచ్చేస్తావా? బిల్లి తెస్తానుండు!” 



సనక వాకా... 

పక్కపక్క. నేఉన్న ఆ రెండు డాచాలూ ఒకే ఎత్తు, కిందిగదులు 

(పహకీగోడకి అయిదేసి అడుగుల దూరాస్నుండేట్టు కట్టినా డాబాలు రెండు 

కూడా మూడేసి అడుగులు పక్కింటివేపుగా వ్యాపించేటట్టు కట్టురున్నారు. 

ఇద్దరు “వో నర్లూ” ఎవరికి వారే. 

అప్పుడెప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకే గదితో ఉండి ఒకే కారేజిలో ఒకే 

క్రాసులో వుంటూ నాలుగేళ్ళపాటు చదుపుకున్న ఆ స్నేహితులిద్దరూ వేర్వేరు 

రకాల ఉదో్య్యోగాలు చేసుకుంటూ పడి 'హేడేళ్ళపాటు ఎడభాసి మొన్ననీమధ్యనే 

మళ్ళా ఇక్కడ కలుసుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ శః టీశరికి ఉ దో్యగరీత్యా చేరింది 

ఒకే నెలలో. ఇద్దరూ ఈ పేటలోనే అదైెయిళ్ళ కోసం 'వేటసాగించి, కొక 

తాశీయంగా పక్కపక్క యిశ్శు సిరుకు చేసుకున్నారు. 

పక్కయింట్లో యెవరున్నారో తెలుసుకోక పోపడం “నాగరికం.” ఐనా, 

అలా నెలరోజుల కన్నా ఆగలేకపోయాడు రాఘపులు, కారణం, రోజూ తను 

కాలేజీనుంచి ఇంటికొచ్చే వేళకి, ఒక స్పోర్ట్స్ సైకిల్ తొర్కుకుంటూ వొచ్చే 

ఆ కుురవాడు....కాలేజీలో అప్పుడప్పుడు రనబడుతూనే వుంటాడు; గేదెల 

తొగమధ్యని ఆవులాగా, కొని అతగాడు తన స్టూ డెంట్ రాదు. 

ఆ రురవాడితో (మహమ్మదీయ అతణాలు ముందే కనబడుతున్నాయి 

అమీర్ అహ్మద్ పోరికలున్నూ కనబడంచేత; యామైతే బందిరే అని పలకరిం 

చేశాడు రాఘవుతే. 

జవాబుగా, “మా డాడీ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ .మాది ఫీమ్లీ, మా నాన్నగారి 
ట్ 

వీరు అమీర్ అహ్మద్” అని ఆ కుర వాడు చెప్పుడు. 

పడైనిమి దేళ్ళుట.ఏ - థర్జియర్ చదుబుతున్నాను. "పీరు రలామ్. ఒకే 

చెల్లలు; నూరు స్నీసాట, పదోళ్లన చదిప మానేసింది. ఇంతో తమ్ముడు బ్మఫా 

3 తీట. తొయు మ్ముచె చదుపుతున్నాట్ట. వాడు పుట్టిసపు ప్రద పే దాళ్ళమ్యు టి హోయిందిట. 

అన్నీ విన్నార అమీరొని ఫలరొరించాంని మరింతగా. కలిగింది. కోరిక, 

రాఘపులికి. కొని ఒకహత్య వేసు దర్యాపులో చిమురుస్న ఆర్, ఆ 

మర్నాటి రాతి పదకొండు గంటలకి గొని ఇల్లు చేరిసే లేదు. ఆ యెడవాటు 

భరించలేర పోయాడు రాఘపులు. 

ఇంటికి రాగానే రాఘపులి సంగతి వొడురు చెప్పగా విన్నాడు అము 

శాని ఆ పదకొండు గంటల ర్మాతప్పుడు రాఘవుర్ని స్మిదకేపడమా అని సంకో 
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చం కలిగింది,అంతలోనే; పక్కయింటి గేటుదగ్గర లీలగా ఏదో శబ్దం వినిసిం 
చింది, ఆ పోలీస్ చెవులకి. 

రాఘవులికి ఆ మోటార్ 'సెకిల్ చప్పుడుతో పరిచయం అయి పది హేను 
రోజులే అయింది అయినా ఆ విలక్షణమైన ధ్వని అతన్ని ఎంతగా అక ర్షించిం 

దం"పే; అతను; *ఇదొకటి నేర్చారు. మధ్యలో లేచిపోవడం” అన్న లక్ష్మ 

మాటల్ని కాతరు చెయ్యకుండా వొంటికి లుంగీ గట్టిగా చుట్ట బెట్టుకుని, ఒక గది 

తలుపూ ఒక వరండా తలుపూ తెరచి, తల్లికి మెలుకున రాకుండా జాగర్హ 

పడుతూ; అమీర్ మోటార్ సెకిల్కి స్టాండేసే లోపుగా తన ఇంటి గేటు దగ్గి 

రున్నాడు.... 

డాబామీద వున్న గదికి పక్కనే విడిగా స్నానపుగదీ మరుగుదొడ్డీ వుండ 
డాన్ని; ఆది అమీర్ (పయివేటు రూ మైంది. మంచం, "టేబుల్, ఫ్యాను, రఫి 

జిరేటర్ , పుస్తకాలు, బట్టలు, ఫోన్కోసం ప్పగ్ పొ కెట్టు. “మూడువందల అర్నవె 

రోజులూ ఇర 'వెనాలుగేసి గంటలుకూడా చేతినిండా పనుంటుంది గనకా సరి 

పోయింది గానీ, లేకపోతే ఈ ఒంటరి (బ్రతుకు దుర్భరం భాయ్”. అంటాడు. 

పనిలో ఒత్తిడి బాగా ఎక్కువైనా, బొత్తిగా భాశీగావన్సా ఆ గదిలో అత 

నొక్క_డే కూర్చుని మద్యపానం చేయగలడు. ఎప్పుడైనా గాలి మళ్ళితే వొక 
“ఆడతోడు”ను రప్పిచుకోవడం కద్దు. పక్కయింట్లో రాఘవులు ఉన్నాడని 
తెలిసినప్సటినుంచి చదరంగం ఆట సాగుతోందక్కడ. అమీర్ చదరంగంలో 

మంచి ఆశ్వికుడు. పట్టుమని నాలు గె త్తులయినా పడకముందే రాఘవులి ఆట 

నీరస పడిపోయిందని తేలిపోయింది, | 

“జీవిత సొర్భవాహము విచ్శితగతిన్ పయనించు; నందులో 

నీవొక రెప్పపొటయిన నెయ్యురతో నుఖముండు వేని 
మోదావహ మంతికన్న కలదా? మధుపా(తిక నందియిమ్ము 

పొఫీ! వి వరంచెదేల తిలకింపని రేపును? రేయి జారెడిన్” 

అంటూ అందుకుని ఉమర్ ఖయ్యాం రుబాయీకి కవికోకిల రామిరెడ్డిగారి 

తెలుగు'సేతలోంచి కమ్మని పద్యాలు చదవడం మొదలు పెట్టాడు అమీర్. 

ఖమాస్, పూరవి, దేశి, ములానీ, బేహాగ్ పీలూ లాంటి హిందుస్తానీ 

రా గాల్లో, సంగతులూ దీర్హాలూ మోపు చెయ్యకుండా భావానికి (పాణం పోస్తూ 

అతసలా ఎన్ని పద్యాలై నా చదవగలడు. అంతేకాదు. పారశీక మూలంనుంచి 

శసష్చంగార సర్బ్చం, 3 



ఎడ్వర్డ్ ఫిజ్ గెరాల్డ్ ఆంగ్లానువా వం నుంచి, ఆ పదా పరలా ఎలుపచ్తాయో గ 
స్వారస్య వివర మేమిటో చెప్పి కవికోకిల తీయని పలురులను మెచ్చుకుంటూ 
శకలాలు శకలాలుగా సమాసాలు, సమాసాలుగా > దిండా స్యయం చెయ్యగలడు, 

అంతకుముందే రాఘపులు ఆట అంతంలో మాతల. ఇహ థీంత్రో రేగిన 

కలత మరింత. అంచేత రాఘవులూ అందులోనే విజ్బంభి సాదు. "రహివుట్ట 

జంత 'గా(తముల రాల్లరగించు విమల గాంధర్వంబు విద్యు మాకు” 
అని అల్హ సాని పేద్దన మనుచరి[తలోదో! 

“_వాసోభూషణ గంధమాళ్య రచనా ఛై చి! త్య సజ్జాంగియై 4 

ఆ సీమంతిని అన్యకాంశయను మిధ్యా ఖాత పుట్టించుచున్ 

వాపాగారమునందు నొక్క.తెయ నానాభంగి వ ర్రించు న 
త్యాన కిన్ _విభుంగామోదముం ౨ జొందగన్ 

ఆని శ్రీనాథుని శృంగార నై నె షదంతోదో “కూడితి పీక, వయలులచరా » యుప్య 

గోపాల నా మోహ మెంచరా; వేడు కయ్యిని; కౌగలించరా” అని కేతయ్య 
పదం లోదో. 

“నిగనిగని మోముపయి, నెణులు గెలకులు చెదర 
పగలై నదాక చెలి పవళించెను 

తెగని పరిణతులతో తెల్ల వారినదాక 
జగ దేకపతి మనను జొప్పిగొనెగాన” 

అని అన్నమాచార్య కీర్తనలోదో పద్యమో శ్లోకయో గేయమో అందుకుని, 
సమర్గవంత మైన: వ్యాఖ్యానం నిర్వహిసాడు రాఘపులు, 

“వహ్వా! వహ్వా!” అనీ “సుభానల్లా!" అనీ కరతాళ ఫ్వనులు చేసాము 
అమీర్. ఇంకా సరదా తీరకపోతే రాఘప్పలు భుజం మదనో, సదుం మీదనో 
చరుస్తాడు. మరీ అయితే అతన్నోసారి కాపలించుకుని తద చాణీలో 
కుంటాడు, “ధన్యుడపురా, మితమా!” అని అరుసాడు. “గో! హౌస్ ఎ లన్ స్ 
చమ!” అని రాఘవులకి వీడో. లిచ్చి రెండు డాబా గోడలకీ మ 
చెక్క వంతెన ఎక్కించి పం పేసాడు. 

ఆ మాటల్లోంచి “న! - హేవ్.ఎన్.ఐస్... మైమ్" జు సీ వినిపిస్తుంది 
రాఘవులకి. బల్ల చెక్క యెక్కి డాబా మారి చెట్లు దిగ, బెట్ట్ల గది తలుపు, 

we 
భి ల్ 
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మూసి పడక గదిలో కెళ్ళి, జీరో వాట్ బల్బ్ వెలిగించి అక్కడ కరగని 
“బస్” గడ్డలా నిదిస్తున్న ఇల్లాల్ని చూసి, దీపం ఆరేసి మంచం మీద ఆమెకి 
తగలకుండా ఒదిగి పడుకుంటాడు రాఘవులు. 

“అలికిడైతే బాలు, ఆసతో నా కనులు వెదికేను నలుదెనల, 
అత డేమొ” 
అనుకొని _ కనులూ చేతులూ తెరవ వలసిన సీతారామలక్షి మండు వేసంగిలో 
కూడా ముడుచుకొని పడుకోగలదని, అలికిడి కాగానే నిదా భంగమైనట్టు ఒళ్ళు 
కదిపి చిన్న మూలుగుతో ఒంటి మీదున్న వస్తాంలన్నీ చాలనట్టు దుప్పటి 
లాక్కు_ని ముసుగు పోసుకుని గోడవేపు తిరిగి పోగలదని రాఘవులకి ముందే 
తెలునును, 

ke * స్వ 
“బి.ఏ. సెంకండియర్ తెలుగు పేపర్లస్పాట్ 'వేల్యుయేషన్ కోసం 

వాల్తేరు వెళ్ళి పన్నెండు రో జులున్నాను (బదర్ . అట్నుంచి ఆఖ[రోజు సాయం 

కాలమే నచ్చేద్దామనుకొనీ, కూడా, కొలీగ్స్ కోరిక (ప్రకారం ఆ రాత్రి సినిమా 
కని ఉండిపోయాను. ఎంతమందినని కాదనడం? ఇటు ఏలూరునుంచి అటు 

(శ్రీకాకుళం వరకు ఎందరో క్లాస్ మేట్స్ లెక్చరర్స్ అయ్యారు.... మర్నాడు 
సింహో (ది ఎక్ (పెస్లో వచ్చాను! 

“ఆ బండి అంత ఖాళీగా ఉండదేమొ. నేనెంచుకున్న సింగిల్ సీట్లో 

నేను, దానికి సరిగ్గా పక్క వేపున బార్ సీట్లో ఒక జంట, అంతే! ఆ కంపార్ట్ 

మెంట్ లో నాలుగో (పాణి లేదు! ఆ అమ్మాయి సుమారుపాతి శేషృంటాయనుకో 
అత్యద్భుత సౌందర్యపతి అంతే నమ్ము! అతను కూడా సుమారు అందగాడూ 

స్పురదూపీనీ. ఇహ వాళ్ళిద్దరి లీలలూ ఏమని చెప్పను? కాసేపు అతను 

కిటికీని ఆనుకుని కూర్చుంటే అతని ఒళ్ళో తలపెట్టి ఆవిడ పడుకునేది. కాసేపు 

ఆవిడ కూర్చుంటే ఆవిడ ఒళ్ళో తలపెట్టి అతను పడుకునేవాడు! ఇక అవి 
ముచ్చట్లు కావు, ముద్దులు కావు, సరసాలు కావు, శేరింతలు కావు, గుసగుసలు 
కావు! అలకలు కాపు! “ఎదురుగా మరో మొగవాడున్నాడని అతనికీలేదు. పక్తనే 
పరపురుషుడున్నాడని ఆవిడకీలేదు సంకోచం! అంత సే బ్వచ్చగా, నిస్సంకోచంగా 9 

హాయిగా, అ ప్లే దూట్లాడి తే ఏశ ంఖలంగా ఆ జంట ఆ సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్ 

మెంట్లో శృంగారారంభి చర్యలకు పాల్పడ్డారు, ఆ చేష్టలు చూసి నాకు నిజం 

గానే మతిపోయింది. 

శ్చంగార సర్భం ఫ్ 



“సోళూ మా లత్ష్మీరీ పెళ్ళయి రెండేళ్ళు కాపసోందిప్పటికి. అలా బహీ 

రంగంగా మాట అటుంచి, అఖరికి కిటికీలు, తలుపులూ మూసేసుకున్న గదిలో 
జీరోవాట్ బల్బ్ అయినా వెలిగించని చీకట్లో కూడా మేం ఎన్నడూ అందులో 

శతాంశం సహసాంశం కూడా చేసుకోలేక పోయాం అంతే సమ్ము! మా వ్యవ 

హారం అంతా నువ్వో అందుకు పోస్తున్నావం టే నేనో అందుకు తాగుతున్నా 

నన్నట్టుగా సాగుతోంది....ఏదో వాడి పాపాస దాడే పోఠాడువ అస్నెట్టుగాను; 

పెళ్ళాడేడు. అన్నం పస్ర్రం పెడుతున్నాడు గనుక వీడికె శస ఒళ్ళప్పచెప్పకిపోత్తే 

భగవంతుడో సాటి మానపులో చర్య తీసుకోవచ్చు సన్నట్టుగానూ (వ ర్రిస్తుందే 

తప్ప సరసం సహకారం ఎన్నడూ లేపు (బదర్ నాకు! 

“ఆ రోజు చెప్తే నమ్మవేమోగాని అమీర్ నాకు పిచ్చెక్కి. నట్టయి 

పోయింది, సాయంకాలం పరకు ఎలా ఉన్నానో సాకే ౩లీదు! పెసప సెలప్పల 

మూలాన్ని కారేజ్ కూడాలేదు! మామూలుగా రాతి పది గంటలు దాటాక, మా 

అమ్మ నిదపోయాకనే లక్ష్మీ నా గదిలో కొస్తుందసలు, ఇచ్చినా, ఆవలిస్తూ 

లయబద్దంగా చిటికెలు 'వేస్తూనో, తూగుతూనో ఇస్తుంది. నేను తనకోసం ఎదురు 

చూస్తూ మంచంమీద పడుకున్నానా.ోజరగల్తి” అంటుంది ఆవలింశిల్లోంచి ఒకే 
మాట. నేను డిమ్ముగా "టేబుల్ లై చేసుకుని కూర్చుని పుసకిం చదుపుతున్నానా, 

“మీ చద్మువె పోగానే దీపం తీస సేస్తారుకదూ? "అని తస మొహానికి దీపం వెల్తురు 

తగలకుండా అటు తిరిగి పడుకుని దుప్పటి మొహాల మీదికి లాక్కుంటుంది... 

“నా పెళ్ళి చాలా లేటుగా చేసుకున్నాను * సీకి తెలునుగదూ! ఆంపే 

మా చెల్లెలు పెళ్ళి అయ్యేదాకా శేను “నీష్మంచు ట్న్నాను రడా! ఈ ముపష్ప 

య్యయిదో ఏట అయినా, ఏ పద్దెనిమిది, ఇరవై ఏళ్ళమ్మాయినో చేనుకుంపే 

భయంవలనో ముగత్యం వలనో వైముఖ్యం వలనో తొలగ పోవచ్చు. అస 
౧ డు Fo) Can bi rm 

హ్యాంచుకోపచ్చు. కాని నా పెళ్ళికి నావెలాగైతే మప్పయ్యయి దేళ్ళున్నాయో మా . య i © ళ్శ 

లత్షీకీ దుప్ఫయొక్క. సంవత్సరాలున్నాయి మరిం యురి తగెందుకిలా పవర 

సోందో నాశర్మ చావదు! 
జాని యు మం ఖో 

“ఎన్నో శృంగార (గంథాలున్నాయి నా దగిర; నం పదాయ సాహిత్య 

విద్యార్థిగా, అధ్యాపరడుగా పోగేపింపి. చాట్లో భాగాలు కథలు కథలుగా చదివీ 
be ఖే వినిపించడానికి (పయల్నం చేసుకొన్నాళ్ళు అరాలు చెప్పగలను కదా!” ళీ 

ం, ్క we 

6 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ఫొండి, ఏమిటా అసహ్యం మాటలు అనేసేది. పురాతన చిత్రకళ ఆధారంగో 
వేసిన బొమ్ములుకూడా చూపించేను. శివ శివా అని కళ్ళు మూసుకోడ మే, 

సరే ఆ రోజు సంగతి చెబుతున్నాను కదూ! ఇహ ఈ రోజు రాతి 

పడే వరకుకూడా ఆగలేను. సాయంకాలమే ఈభావానికి ముఖద్వారంగా శరీర 
చర్య నిర్వహించేయాలని ఊరీ, పూరీ, మా అమ్మకి ఊళ్ళో ఆడుతున్న “భక్త 
అంబరీష” సినిమా గురించి వర్షించి ఆవిజ్లీ ఒప్పించి రి ఎక్కించి ఇలా ఇంటి 

కొచ్చేనో లేదో మా లక్ష్మీ ముందుగదిలో ఓ మూల చతికిల పడిపోయి కూచుని 
“ఆ చాపా చెంబూ ఇలా పడేయండి!” అంది! 

“అదినీ.మామూలుగా మా ఇళ్ళలో అయితే ఈ శౌచాన్ని మూడురోజులే 
పాటిస్తారా, మా లక్ష్మీ ఖచ్చితంగా అయిదు రోజులు ఆపివేస్తుంది, కొందరై శే 
ఇళ్ళలో కలిపే సుకుంటున్న ఈ 5 రోజుల్లోనే ఇదంతా! 

“ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది (బదర్? ఇహ నొ జాతకం ఇంతేనా? 

నేను ఇన్ని వందల శృంగార కావ్యాల్లోనూ చదివి పొందిన రసతుష్టి (పయో 

గాత్మకంగా అనుభవైక వేద్యంగా పొందే భాగ్యం నాకు కలగదా!” 

అని ఓ రోజు రాఘవులు దుఃఖపడితే, అమీర్ అహ్మద్ సకవకా 

నవ్వాడు. “వలే సొసై టిలే, మనది! మా ముస్తిమ్స్లో కూడా కొందరింతే! 

మొగవాడి చేస్టలకి స్పందించినట్లు తెలి స్తే విశృంఖలత్వం ఆపాదిసారని 

(ఫిజిడ్ గా మిగిలిపోతారు, నటిస్తారు తెలుసా?” ఆ నవ్వు చాలా సేపు కొన 

సాగింది. 

జ చ్రేప్ప్ర కలుద్దాం” అని రాఘవులు లేచాడు. 

“రేపు ఏ వేళప్పుడు కొంపకి చేర్తానో! మా యస్వీ దిగుతున్నాడు రేపు!” 
ప్త ప్త ప్త 

“నమస్కారం మేష్టారూ!....అబ్బ! దేవుళ్ళాగా కనిపించారండి....” 
రాఘవులు ది|గ్భాంతి చెందాడు, అది ఎవరో మనుష్య మాతులు చేసిన 

అభివాదం కాదు.... 

రథియో. పార్యతియో, శచీయువతియో; రంభాంగనా 

రళ్నుమో?” కడు__ఎదుట=కమైదుటనిలచి మోహ(న్సరాగంలో మీటిన 
హృదయ త్రంతీ నిస్యనం.అది కుసుమశర మై నాటింది. ఇప్పుడే తల ప్ 

లే శ్రంగార సరం. 



వాళ్ళు ఇప్పుడే కనదిడితే “నూరేళ్ళ ఆయుర్దాయం” అంటారు, ర్యాతి తలచు 

కున్న మనషి 'ెల్లారి కనబడితే ఎన్నేళ్ళు? 

“ప్పేరు_” అన్నాడు; గుర్తుపట్టలేక కాదు, మరో నాలుగు సుస్వరాలు 

పలికించాలం టే. . 

“మేం మీకు తెలీకపోయినా మీరు మాకు బాగా _ తెల్పండి....మమ్మల్ని 

కూడా మీరు.._మర్చిపోయారు గాబోలు గానండీ, చూసేరండి! ఆ రోజు రై ల్లో... 

వాల్తేర్ నుంచి సామర్లకోట వరకు_సింహో(ది ఎక్స్ పెస్లో-మనం ముగ్గురం 

వొకే పెట్లో గూర్చుని... .ఆ రోజు ఆయన్ను సాగనంపడం కోసం నేను 

సామర్లకోటలో దిగడిపోయానండి, తమరేమో వెంటనే బాక్సీలో వొచ్చేశా 
రండి” 

“ఓహో, మీదీ ఈ పూరేనా?” 

“న్దూగ్రేమోో ఈ వూరేనండి....వారు కౌకినాట్లో వుంటారండి... తండి 

చాటు విడ్డండి. అవన్నీ తరవాత మనవి జేస్తాను గానండీ వారేమో యిప్పుడే 

(ప్రిన్సిపాల్ గారి రూమ్లో కెళ్ళారండి ఇంటర్వ్యూ కొచ్చేరండి, 'ఎకౌంటెంట్ 

ఉ దోగావికండి” ఆ మాటలోఇంకా దగ్గిరిసావొచ్చి రాఘవులి రెండు చేతులూ 

వమేసుకుంది. we “అయాక! అయ్యా! వారికెల్లాగయినా శః ఉదో్యోగం.. రావాలండీ, 

శ ఊర్లో యెవర్నడ్గినా ప్రిన్సిపాల్ గారికీమి మాట మీదనే గురి: అన్నారండి 

ఆయగారు;మురు వ మా మేద దయప్పంచి వెంటనే లో పలి కెళ్ళికలుగ జేసుకోవాలండి. 
(ey స్త ఆలస్యమైనా విషమైపోతుందండి.... వారికి ఇల్లాంటి పద్ధతులు తెలియవండి ' 
వారిక డ పుద్యోగం చెయ్యడం నా కెంకో మేలండి... అని చేతులు 

చూపి, నమప్కారంగా జోడించి “తమ రుణం వుంచుకో నం డ్రి” అన్నది. 

వెంటనే చేటులు మళ్ళా పట్టుకుని అతని కుడి అరచేతిలో తన బొటనవేలితో 
నొక్కింది. ఆ నిమిషం ఆ నిమషీయం.. 

ఆ సంకేతం అర్హం చేసుకోడానికి రాఘవులు, నతి సేీతారామలక్ష్యీకి 
కొంత అపచారం (దో హొం తల పెట్టడానికి ముందుగా నిర్ణయించుకో నక్క ర్లేదుం 

వీజం ఉన్నదున్నాట్లుగా క్షత వసక్రి "లేకుండా సదో్యో ఫలితం పొంది ఫల పుష్ప 

భరిత మైన వృక్షంగా మారగలిగిన క్షణం అది. 

“జ సరే! నువ్విక్కడ కూర్చో, అయిదు నిమిషాల్లో వసాను” అని ఆ 

శ భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



పక్కనున్న క్లా కాస్రూమ్లో స్టేజిమీద వున్న కుర్చీని క్రీందికి దింపి *ఆఅతనీ 

పేరేమిటి?” అన్నాడు (ప్రన్సిపాల్ రూమ్లోకి వెడుతూ, | 
¥ % ఫా 

“ఒక్క నవ్వె చాలు, వొజ్జర వొయిడూరా్యలు!” 

అవేం తక్కువ (పలోభాలు కావు... 
దానికి తోడు అతన్ని అలా కాలేజీనుంచే కాకినాడపొమ్మని సాగనం పేసి 

తనవేపు. చేలు చూపించి గుసగుసలాడి, అంతలోనే తన దగ్గిరికొచ్చి “మా 
యింటికి. దయచెయ్యాలండి మాస్టారూ, తమరు! ఇప్పుడే ఇలాగే!!” అని, 
ఆధర..హాస_పూరిత ఆహ్వానం. ఆ--దరహోాస__పూరిత ఆహ్వానం అసలేమీ 

తక్కువ _పలోభం కాదు, 

కోటకి వెనకవేపున, కొంచెం రద్దీతక్కువగా పుండే వీధిలో, పురాతన 
మైన ఒక పెంకుటింటి ముందు రెండు రిక్షాలు ఆగాయి. వీధి గుమ్మం. (పహరీ 
గోడ, అక్కడున్న. ఖాళీస్థలం, మొదటి వరండాగది, పాతదనమో సంప్రదాయ 
వై భవమో తెలియనంత గజిబిజిగా తోచాయి రాఘవులికి. 

వరండాగదిలో "మూడు ఖాళీ కుర్చీలు, ఒక సేబిల్ ఫ్యాను. దావి.. కెదు 

రుగా' పడ క్కుర్చీలో వొక ముసలమ్మ, ఆవిడ అస్పష్టంగా గొణుగుతున్న'క్లే 

వున్నా, అది కృష్ణకర్హామృతంలోని శ్లో శోక మేనని గుర్తు పట్టాడు రాఘవులు. 

అందుకోసం అక్కడే నిలిచి పోయిన రాఘపుల్ని, ోరండ్రి' మాష్టారు, 

లోపలికి రండి” అని చెయ్యి పట్టుకుని ఆపహాానించింది. శూ అమ్మమ్మ... 

కళ్ళు. “ఆనవు,...” అంది. 

“ఎవరే, ఉలూచి?” అడిగింది ముసలమ్మ, 

“అయ్యవా రమ్మమ్మా!” అని కంఠంలో (ప్రసన్న శే వుంచి, కళ్ళలో, . 

విసుగు చూపింది. “లోపరికి!” అన్నట్లు రాఘవులికి సంజ్ఞ చేసింది. 

ఉలూచి! 

ఉ....లూ....చి!!1 

ప్రి" శీర 

“ఉలూచి....” కను గెస్పంల్లారుస్తూ, నవ్వుతూ, ఉలూచి.. | 
నాకెంతో. ఇష్టం.. . విజయ విలాసంతో చేమకూర వెంకట కవి 

కన్పనట్ట — “రూప "వభవమ రేఖా ఖనులెంందు నొగ కన్య ల” 
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ఆన్నారు రాఘవులు, “ఈ కలహంసయాన నను నెక్కడి .శెక్కడీనుండీ. 
దెచ్చె!" అని ఆవ్మిభమం అంతా అనుభవిస్తూ, (పకటిస్తూ 

“ఆంశకేగాదండి. మేం నాగ పంశీయులం కూడా నండి అంటూ ఆ 

తోపలి గది పక్కగావున్న మరోగదిలోకి అడుగు పెట్టింది ఉలూచి. 

"న్మర దివ్యాగమ కోవిదుల్; మదన శిక్షా తంత విద్యా 

విదుల్; సురతారంభ మహాధ్వర పివణులు = అని (శ్రీనాథ మహాకవి... 

(శ్రీడాఖిరామం అనే [గంథంలో చెప్పేడు మీ వాళ్ళకు కానలసిన పురుషుల్ని. 
గురించి. అన్నాడు రాఘవులు. 'ఉలూచినవ్వి “లోనికి దై చేండి. ౫ అంది. 

ఆ గదిలో అడుగు పెడుతూ, దానివైలక్షణ్యాన్ని గమనించేడు. రాఘవులు. 
మఠో గడిలో అడుగు పెట్టినట్టుకాక, 

మరోలోకంలోనే అరుగు పెట్టినట్టుంది....! 

ఇంతకుముందు ఈ ఇంట్లోనే చూపిన న గదులక్తీ, దీనికీ పొంతనా పోలికా FE 

రి శన మందిరం అనాలా. కళా భాండారం అనాలా,. లేక. ఏ- శ్రీనాథ్ 
మహోకవినో అడిగి దీనికొక నూతన. “నామాన్ని. నుడికారం. చెయ్యాలా. అని 
ఆలోచిస్తూనే. “ఆయితే మీరు, విజంగా౭యిప్పటికీ.”. అన్నాడు. . an 

“అవునండి. చెప్పేను కదండీ! మేం నాగ వంశీయుల మేనండి!. తక 
తరాలుగా ఇదే విద్యండి, ఇదే జీవికండి మాకు, మీ కిందాక కనిపించిన మూ 
అమ్మమ్మ, రెండేళ్ళ కిందట రంభాత్వం పొందిన మా అమ్మ, గత ఏడెనిమిది 
నెలలుగా రావు అప్పారావుగారి ఇల్లాల్నిగా వుంటున్నా నేను కూడా నండి, 
మేం అందరమూనండి, శూదక మహాకవి స ఫ్రజీంచిన వనంతవేన వారసుల 
మేనండి.” 

ఆ గది దజషీణపు గోడ మీద ఎత్తుగా వున్న చోట అందంగా (వేలాడు 
తున్న రెండు త్ర్లనర్హ బ(తాలు చూపింది ఉలూచి “మా అమ్మమ్మానండి, మా 

అలా తలతిప్పీ మీగిలిన గోడలూ చూశాడు రాఘవులు, 
రవివర్మ చిత్రించిన మేనక, దమయంతి, రాస కీడముద్లల్ కర్ రూపొం 

దించిన ర తీమన్మథ, శివపార్వతి; జపొన్ నుంచి దిగిన నగ్నసుందరీమణుల కొమ్మలు, రంగులలో ఆచ్చయినవి, భారీ_ఫేముల్లో బిగించి వున్నాయి. 
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“కొమ్మలు బాగున్నాయాండీ?” అని అడిగింది ఉలూచి. 
“నిజంగా చాలా బాగున్నాయి. వీట్లో చాలా మట్టుకు అక్కడా అక్కడా 

చూ సినవేగానీ, ఇంత పొందికగా కళాత్మకంగా వీటిని భదపరిచే యిభ్శంటా 
యని తెలీదు, 

“ఎప్పుడూ ఎవ్వరింటికీ వెళ్ళలేదన్నమాటండి1” అని నవ్వింది ఉలూచి, 

"వెళ్ళక పోవడం అనేది అర్హతా, అనర్హ తా?” 

“నేనేం చెప్పినా మీకు నచ్చకపోవచ్చునండి.” 
“కానొను!” అని రాఘవులు, “నురి ఇందులో ఉలూచీ అర్జునుడూ వున్న 

బొమ్మలే దేం” 

“ఆందులో లేదుగానండి,” అని కొం"పెగా నవ్వింది ఉలూచి, “ఇందులో 

ఉందండి" అని, (డెసింగ్ కేవిల్ సొరుగులాగి, దాంట్లోంచి ఒక ఫోటో ఫేమ్ 

తీసింది. అది తైల చితమూకాదు, వర్ణ చితమూకాదు, ఛాయాచితం, 

కాకినాడలో ఫలాని స్టూడియోవారు తీసినదిందాంట్లో ఉలూచి ఉందిగాని (పక్కన 
ఉన్నవాడు అర్జునుడు కాదు. అప్పారావు, 

వాళ్ళ 'యిద్దరి పెళ్ళిగురించి చెప్పింది. అతను మూడువేల ఆరువంలద 
రూపాయలు చెల్లి చి, ఐదుకాసుల బంగారం పెట్ట, తన కులం శ్రీల సమక్షంలో 

తాళికట్టాడు. ఏడాదిపాటు అతను వచ్చిపోతూ ఉండవచ్చు. అలా అని, ఇత 

రులు రాకూడదన్న నిబంధన లేదండి. కాని తన మొదటిబిడ్డ అతగాడిది అవడం 
తనకి జయమట, అభిలాషానట! 

“కూర్చోండి” అని, ఆ గదిలోకి తాము వచ్చిన ద్వారాన్ని మూసి 

మరో తలుపు తెరిచి, *కళావతీ” అని శేశేస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది ఉలూచి. 
పాతకొలప్ప పట్టిమంచం. దానిమీద ఎ ఎ త్తయిన పీచు పరుపు, దానిమీద 

నొత్తయిన బూరుగుదూది పరుపు. ఆ పైన ముదురు రంగులోవున్న షోలాపూర్ 
కలంకారీ దుప్పటి. ఓ వై వైపున రెండు పెద్ద పెద్ద దిండ్లు, కాళ్ళదిక్కున, తల 

దిక్కున కూడా రెండు కు గోడలకీ | , పెద్ద పెద్ద నిభ వారి అద్దాలు. దోమతెర కట్టు 
కోవడానికి సందిరి. దానికి పెగా = సీలింగ్" ఫ్యాన్. మంచానికి తలదిక్కున 
(డెసింగ్ 'పేబిల్ దానిమీద క్లుపంగా అలంకార సామ్మాగి, పరిమళ సంభారం, 
మంచానికి కౌళ్ళవై పన ఒక పక్కగా చిన్న మేజా. దాని మీద వొక ఇ త్త్డి 

పళ్ళెంలో అచ్చం పింగాణిది వొక యూష్. టే. ఆ పక్కన రాజదర్చార్ల లో 

వుండేవి కాబోలని నమ్మేరకం పొత కాల సౌ ఖ్యదాయక మైన కుర్చీ, ఏ వంద 
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చేళ్ళకిందటి నో, ఉలూచి అమ్మమ్మగారి అమ్మమ్మగారికి అలనొటి వత్సవాయి 

రాజావారో కేక వారి బంధువో ఇచ్చారుగావుననిపిస్తుంది, ధాని పనితనం, 

నిర్మాణ కార్యక్రమం చూ స్తే, చేతులు, కాళ్ళూ, వీపూ, సీటూ అన్నీ ఉత ష్ణ 

మైన దారు శిల్పానికి ఉదాహరణలుగా పెర్కొనదగ్గ డిజైన్ల మయంగా ఉన్నాయి, 

మంచానికి కాళ్ళవై పున పొడవైన, ఎత్తయిన అరలులేని' టేబిల్. దాని 

మీద ఒక వీణ, దానిమీద సన్ననిదై న చిక్కని చక్కని తెల్లని అఛ్చాదన, 

తాము (ప్రవేశించిన ద్వారానికీ ఉలూచి నిష్క్రమించిన ద్వారానికీ మధ్య 

గోడలో ఒక అద్దాల బీరువా. దాని మూడు ఆరలనిండా పుస్తకాలు. 

అద్దాల్లోంచి చూసి పుస్త స్తకాలెల్లాంటివో పలకరించాలని. రాఘవులు వంగి 

నిల్చున్న సమయంలో, చేతిలో కంచుగ్గాను పుచ్చుకుని వచ్చింది ఉలూచి, 

“కొబ్బరినీళ్ళు పుచ్చుకోండి. పాలు కాగుతుస్నయండి. “మీరు టీ అంటే టీ, 

కోఫీ అంటే కాఫీ!.... ఆగండి, తాళం తీస్తాను!” 

“మా అమ్మ ఎంత తాష్మృత్రయం పజ్తానండీ, నాకు 'సంగీత సాహిత్యాల్లో 
. కొంచే మైనా (వవేశం దొరికింది గోసీ నాట్యం మాతం పట్టుబశ్శేదండి. పల్లె 

కాక, పట్నంకొక, మధ్యస్థంగా వున్న శః ఊళ్లో మమ్మల్ని పాత్ర పద్ధతి 

వకారం ఒక్క శ్ళెవ్వరో పోషించే రోజుల రోజులు కావండి. ' ఇస్పుడండి, 

చచ్చి పోతున్న శః సంపదాయాన్ని పట్టుకు వేళ్ళాడుతున్న నాబోటి వాళ్ళకు 

చదువూ ఆటాపాటా నరిపోవటం లేదండి. అందం ఉండాలండి, వగలు కురవా 

అండి, ఆదను దొరికితే మోసం కూడా చెయ్యాలండి. కొద్దిగా నటన, నాట్యం 
నేర్చిన మ్మాతంచేతనే మా పెత్తల్లి చిత్తజల్లు పుల ర య్యగారి దినాల్లో ఇక్క 

'ఇ్నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి సాహసించింది కనుకా పెద్ద. సినిమాతార అయిపోయి 

బాగా సంపాదించుకుని" గౌరవంగా దర్జాగా బతికిందండి. ఇక్కడుండిపోతే 

“పూట ది కెం పుల్ల: ; వెలుగే కదండి?” 

ఆ కథలన్నీ విని, 

ఆమె చదివిన ఆ (గంధాలేమిటో తెలుసుకొని, వాటిల్లో సొాారస్య 

(పేధానమైన ఘట్టాలూ కవి సమయాలూ చర్చించి ఆమె ఆ పొతావరణంలో 

నింపిన సంగీతాన్ని ఆస్వాదించి. 

గడియారం. చూసుకున్నాడు రాఘవులు, వీణను తిరిగి ేవిల్మీద దాని 
స్తానంలో. వుంచి మంచం దిగింది, ఉలూచి. 
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మంచం మీది దుప్పటిని తీసేసి మంచం (కిందవున్న . "పెస్తైలో ంచి తెలిసీ 

చాకింటి దుప్పటి తీసి, దులిపి, పరచింది. “మీరు ఆ కుర్చీలోంచి లేసి కాసేపు 

ఈ మంచంమీద విశాంతి తీసుకోండి మాష్టారూ! మీరు పుచ్చుకుంటానం పే 

మళ్ళీ టీ టీ'ఇస్తానండి... లుంగీ కానీ పంచెగానీ ! ఇమ్మంటారాండీ కట్టుకో టానిక్రీ?” 

రాఘవులు లేచాడు. కళ్ళు సన్నగాచేసి ఉలూచిని పరీక్షగా చూ సేడుం 

“మీతో ఈ పూట గడపడానికండీ, అప్పారావుగార్ని పంపించేశానండి. 

వారి అనుమకే. పొందానండి ఎకాయెకి! మీరేమీ సంకోచించనే అక్క గ్లైదండి.” 

అంది. ఉలూచి నవ్వుతూ. “వారి పని సానుకూలం కావడం నాకు .ఇష్టమూ 

అవుసరమూ కూడా కనకనండి, అది మీ ద్వారా నెరివేరింది కనకానండి.--” 

రాఘవులు ఆ చనువును విభమకతో చూశాడు. 

“ఒక రహస్యం చె ప్పేసానండి. ఆరోజు cl ల్లో మీ ఎదురుగానే వారు 

' నన్ను అమితంగా లాలించేరు' కదండి, ఓసారండీ; నా 'చెవిలోకి వంగి, ఉలూచీ 

ఎనీ చేష్టలతో ఆయన్నెంత వేడెక్కి స్తున్నావో తెల్సా అన్నారండి! అంళే ఆ 

మాటికి నేనేమన్నానో తెలుసాండీ?” 
“డ్య” 

డగ! 'యేమిటండి! నేనేమన్నానో తెలుసాండీ? .... ఎప్పుడో ఓ రోజు 

వెతికి పట్టుకుని కాక తీర్చేస్తానన్నాడండి” అని కుడిచేతి చూపుడు వేలితో అతని 

గుండె మధ్యభాగాన్ని . పొడిచింది ఉలూచి. అంతలోనే చాలా ఆత్మీయమైన 

ధోరణి: తెచ్చుకుని “చాలా మంచివారండి, వారు మరొకరైతే ఆ మాటకి 

నన్నక్కడే నరికేసే వారేమో?” 
“ననవిల్తు కాస్త్రుంబు. మినుకు లావ ర్తించు పని వెన్న తోడ 

వెట్టినది మాకు" అని . వరూధిని (పవరుడికి చెబుతున్న దృశ్యం కళ్ళకు 

కట్టింది .రాఘవులికి. 
అతనికి పూర్తి రిగా అర్హ మైంది. 

చాప. చిరిగినా చదరంత . 

ఈ ఊళ్లో మాతం ఇంకా స్వల్పంగా మిగిలి ఉన్న ఈ కళాస్వరూపాల 

నై పుణ్యాన్ని పరిశీలిద్దామని, చాతుర్యాన్ని చవిచూద్దామని, ఈ దూర పుకొండల 

నునుపును స్పృశిద్దామని ఎక్క డెక్కడినుంచో రసికులు వస్తూనే ఉన్నారని 

“సామాన్య” లే అయినప్పటికీ శ సరకీయలా!” అనిపించేటంత [భమ కలిగింని 

ba 
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శృంగార రన పరాకాష్ట్రను సాకెత్కరింప చేన్తున్న ఏకి పొందు వఏిందై వెళు 

ళ్ తున్నార ని=కొద్ది రోజుల[కిత మే విన్నాడత ను, 

ఆత నికి... 

నిన్నరా[తి అంతకు ముందు మరో అయిదు వందల తొంభయ్ ర్మాతులు 

కలిగిన ఆశాభంగాలున్నూ గు ర్లుకొచ్చాయి. 

ఒకొ_క్క_ జావళి పాడుతున్నప్పుడు మనోహరంగా కదిలిన ఆమె పెద 

వులు, వీణ వాయిస్తూ ఉంచే రమ్యంగా కదిలిన ఆమె కన్నులు. తానింతకు 

ముందు ఎన్నడూ ఎక్కడా ఫ్రొందనిది, కోరినది అనుభవం ఇదే ఇదే అనీ పదే 

పదే చెప్పాయిం 

ఆయినా సరే. | . 

_ పారిశ్రామికీకరణం వల్ల సంభవించి నిమిష నిమిషానికీ. ఉధృత ఘౌ 
. తున్న [దవో శల్చణం (వభావం చేత అన్ని. రకాల. ఆనందాల ' కాల పరిమితీ 

. కుదించుకు పోయి అనుభవం యాం(తిక మై పోయినట్టు అతనికి అవగాహన. 

అయింది. మొదట్లో కళగా అవతరించి తనకంటూ ప్రత్యేక సంకేతాలను 

ఆరాధ్య దైవ స్వరూపాలను ఏర్పరచుకొన్న శృంగారం మీద మతం, రాజ 

కీయం తమ (పభావాన్ని చూపాయి.శంగారం రంగులు మార్చి "సెక్స్ అయింది 

న్ళ కాసా మ్ అవతారం కాల్సి (పళ్ళోత్త తరాల స్థాయి కొచ్చింది. అయినా 

సరే పాపంగా, నేరంగా పరిగణించ బడుతూనే వుంది. 

ఈ పరిస్టితి కిక్కడ చోటు లేకపోవడమే ఈ సీమ (ప్రత్యేకత, ఇది 
మహానంద సీమ. ఇది మనోల్లాస సీమ, 

కొని ఈ పురషార్థాన్ని రాఘవులు ఎన్నడూ ఒక థర్మంగానే స్వీకరిం 

చాడు కనక అతడు సంకోచంలోనే ఉండి పే పోయాడు. 

“లుంగీ వుందా?” 

“టో అని సెకండ్ల కాలంలో మంచం తలాపిన ఉన్న (డెసింగ్ పేబిల్ 

దిగువ భాగంలో ' ఉన్న. అలమారులోంచి ఘుమ ఘుమ లాడుతున్న మడత తీసి 

ఆందించింది ఉలూచి. 

అతను చొక్కా తీసేసి “పాగా కొయ్య”కి తగిలించాడు, లుంగి కట్టు 

కుని దాని లోపలినుంచి ప్యాంట్ ను దిగవిడిచాడు “నేను వెంటనే చేహ చాధ 
తీర్చుకో వచ్చునా? 

L4 భరాగో సమ (గకథా సంకల్యూం 



“రామాయణం అంతా విని” అని నవ్వుతూ అతనికి దగ్గిరిసా వచ్చింది 

ఉలూచి. లోపలి మండువాలోకి తెరిచిఉన్న తలుపుకి అడ్డంగా 'తెరలాగి *ఇంకా 

సందేహమాండి?” అని అతని ఎదుటికి వచ్చి ఆనుకుని నిలబడింది. ఆ క్షణమే 

అతని మొహంలో రస భేదాన్ని పసిగట్టి, నాలుక కరచుకుని “ఓ! అదా?” అని 

చెంగున గెంతి మండువాలోకి దారి తీసింది. అతనికి మరుగు స్థలం చూపించి 

గదిలోకి వచ్చేసింది. 

0 0 0 

రాఘవులు తిరిగి వచ్చేసరికి తెర తప్పించుకుని గదిలోంచి మండువా 

| లోకి వస్తున్న “కళావతి” ఒంటినిండా పెట కప్పుకుంటూ, ముసి ముసి నవ్వు 

లతో “వెల్లండి బాబు” అంది. 

రాఘవులు గదిలోకి _సవేశించడం తడవుగా ఉలూచి అతన్ని సర్చుంలా ' 

ఆమె ఓంటిమీద వస్తాంలు నామమాతం. ఆ గది అంతా సుగంధ పరి 

మళ భరితం. 

ఏకాంతం. 

అంగీకారం 

ఆమోదం 

ఆహ్వానం 

అయినా భయం, సంకోచం, వేదన. 

0 0 0 

ఆ కణంలో వచ్చి పడ్డారా యింట్లోకి, శాంతిభ[దతల రత్తఠులు దండుకు. 

దండూనూ.. 

0 0 0 

హంస 

దూషణ 
అవమానం 

అన్నీ వరసగా సంభవించేయి 
ఉలూచి బాహు సరీ రంభం కాదది, 

-. శృంగార సర్బ పరిష్వంగం కంటం అ000 0 లం ప్తి 
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(“జ్యోతి మాసవ్మతికో; మార్చి 1965) 

యు న్ా నో PPP) బోలో LIRR PIII PI DP DDD PIR We BPP న్ న Pt, 
సా సళ స్ో యో SPT NTI Pn 

నేనొచ్చే స్ల సున్నా నన్న "టెలిగ్రాం చూసుకుని సైషనుకి ఒచ్చి నట్టున్న్రారు 

మా అతన .... అంతసేపూ చింతతో నిండిన మనస్సులో. ఆయన' కనబడ. 

గానే ఆయన మీదున్న సానుభూతి యిగిరిపోయి కోపం ఒచ్చేసింది నాకు. 

“పండక్కి రాలేదేవండీ * అని అడిగాను జోరుగా. 

ఖ్ క 

“ఆస లెక్కడున్నారు, పండక్కి 1” 

ఖని వధకు ఉలుళతి ఇత ళా ధిని శ ద్ర శిగాని 

ఈశ టి eH ఉచిత అజ చని Tan ఇ టుశ థి 

“కీ కోసం ఎంతలా ఎదురు చూసేనండీ! .... మా వాళ్ళందరూ అడ 

గడ వే; ఏంవేం మీ ఆయనరారా, అసలు నీతో ఏం . చెప్పేరే అంటూనూ ? 

ఏమిటిలా చేసేరు ?.... మరీ మరి చెసే ప్పేను కదా;... అసలు. మీరే కదండీ, 

తప్పకుండా ఒసొను _ అంటూ చెసే బరు. శకి . 

ఆయన నా ప్రశ్నల్ని టై బమి లేనట్టుగా దాచేస్తున్నారు.... నడుస్తూనే. 

ఉన్నాం.... పోర్టర్ని పిలవడం, సామాను వాడినె త్తిన పెట్టడం, టికెట్టు నా దగ్గిర 

పుచ్చుకోవడం, జేబులోంచి ఆయన టిక్కెట్టు బై జె టికి “తీసుకోవడం, శెండూ 

కలిసి గేటు దగ్గిర ఇచ్చెయ్యడం, రిక్టామాట్టాడ్డం, అందులో సామాను పెట్టించి 
కూచోడం__. నా ధ్య్యాపేలేదు... నేను అరుగుతూ వుండడం, ఆయన.. నా వేప 
ఓపారి వెర్రి మొహవేసి చూడ్డం, మళ్ళీ పనిలో పడ్డ౦ం__అలా అయిపోయింది. 

“ఏందుకేండీ రాలేదు శ. మాట్లాడ రేవండీగ_ పండక్కి ఎడ్వాన్సూ 

పెప్తుగుని;... "సెలవూ పెట్టుగుని; హో యిగా. అక్కడి. కొచ్చి సరదాగా 

16. . భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



వుండక ఇక్కడే కూచుండి పోయారేం ? __. మా వాళ్ళిల్లు అంత మొహం 

మొ శ్రేసిందా? ఆమ్మాత౦ దానికి నన్నెందుకూ, రెండు రోజులు ముందుగా 

వెబ్ళ అంటూ పంపేశారు? _ అసలు మాట్లాడరేం ? ?” 
అప్పుడొచ్చింది ఆయన్నోట, వో మాట, జవాబుకాదు; (ప్రశ్న! 

“చెప్తాను కమలా; ఏమిటి గొడవ ? ఇంటికెశ్ళే వరకూ ఆగలేవా ?” 

“నే నాగలేను ! చెప్పండి ? !” అన్నాను గట్టిగా. 

రిక్షవాడు ఓసారి వెనక్కి తిరిగి చూశాడు. నేను మొహం ముడుచుకొని 

ఊరుకున్నాను. 

స్త షో స్వ 

రా తె3ంది. 

తొమ్మిది దాటింది, వంటా భోజనాలూ ఐ మళ్ళీ తీరిక తీసుకునే సరికి, 
“కిళ్లీ లు--తెమ్మంటావా ?” అన్నారాయన; నేను వంటింట్లో పని పూర్తి 

చేసుకుని ఇవతల వడగానే. 

"కర ఒద్దూ, సోడాలూ వొద్దు. కాస్త నడుం వాల్చి నసీండి. చచ్చి చచ్చి 

ఒచ్చేను.... 

“ఆమాత్రం దానికి ఈ ఒక్కపూటకీ వంటా పెంటా అంటూ గుండా 

పిండీ అయిపోకపోతే ఏం ? కేరియర్ తెచ్చుకుంటే ఏడింటి కల్లా తినేసి ఈ 

'పొటికి న్మిదపోయే వాళ్ళంగా!....... పోనీ నన్నేనా సుఖంగా కూర్చో నిచ్చేవా... 
గసగసాలు తెండి,; ధనియాలు తీసుకురండంటూ అరడజను సార్లు బజారుకి 

పం పేవు!....” 

నాకావలింత ఒచ్చింది. లేకపోతే ఏదో అందును నేనూనూ....ఆక్షిణం 
అయిపోగో నే మళ్ళీ పండగ . ఈన రాకపోడం జ్ఞాపకం ఒచ్చేసింది... “ఇంతకి 

సండక్కెక్కడున్నారో చెప్పేరే కారు!” 

“ఇక్కడే ఉన్నాను ....” అన్నారాయన చిరునవ్వుతో. 

“అబద్ధం. ఇక్కడ లేర్ణగా. మహలక్ష్మమ్మగారు చెప్పింది. విశాఖ 
పట్నం వెళతానని బైలుదేరాడు, మీ ఆయన ___ అయితే రాలేదా... అని 
ఆశ్చర్య పడ్డ దావిడ. తాళం చెవులు అవిడిశే ఇచ్చేర్టగా [99 

రాగానే కష్ట సుఖా లావిడితో చెప్పుకున్నా వన్నమాట 1 ఎగతాళిగా 
అన్నారు. 
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“చాల్ల ౦డి__నేనేం అబద్ధాలు కర్చించి చెప్పలేదు. మీరేమో పదకొండో 

తారీఖు సాయం|శ్రోం విశాఖపట్నం వెళుతున్నా నండోయ అని తాళా లిచ్చెరుట; 

మళ్ళీ పదహారో తారీకు మధా కన్నం ఒచ్చి అంతా కులాసాగా ఉన్నారండి; మా 

ఆవిడ శేపు ఒసోందంటూ తాళాలు తెచ్చుకున్నార్డ. నాకు ముందుగా తెలీక 

“సోసిరే __. ఏడో అయిపోయింది __ 

“ఇరడా చేక, విశాఖపట్నమూరాక,  సక్కరున్నారంకీ, నాలుగు 

చెప్పండి ! __ ఇంటి దగ్గిర చెప్తానన్నారుగా 2?” 
ఆయన మళ్ళీ మాటాడకుండా కూచున్నారు. ఎంత అడిగినా చెప్పక 

వి కారణం ఏమిటో 1 అంత చెప్పకూడని చోటికి వెశ్ళేరా ! అయినా 

చెప్పేసానే ! ఇలా దాచటం క్రొ త్తగా ఉందని తెలిసిపోయి బాధగా ఉంది, 

“ న్నారో అసలు ఒంట్లో కులాసాగా 

కట్లాడిందో మేకేం "తెలుసు తా లో 

ఇదరం కలిసే __ వెళదాంవంతీ అ అంటున్నా "కూడా వినిపించుకోక కొంపలు 

వెక్కడున్నారో శ ఏం చే ఇ యు 
న 

కట 

ద్ 

ముందుట్లి పోయినట్టు రెండ జాలు ముందుగా నన్ను సాగనంపేశారు. వ 

ఎగా నాళ్ళందరూ అడగడం ఒరే “ఏమే మీ ఆయనొచ్చాడా అం టే, ఒసే 

నీ మొగుదు రామ” అంటూనూ!” 

“కష్టంవేం; పాపం 1! అన్నారాయన చిరునవ్వుతో. 

“సంత వెటకారంగా పుందండీ మీకు ! ___ * ఇంతకీ ఎక్కడున్నారో 

చెప్పరే id | 

ఎక్కడుంటే నే నేం; నేను ఆరోగ్యంగా, | సుఖంగా, కులానాగా, సంతో 

షంగా పండగ వెళ్ళించేను _ నీక్కావాల్సిం దంతేగా ! 

“ఏ వూరు వెళ్ళేరు చెప్పండి, పోనీ 1” 

న్నారు? - మీ. మీ సుభదే9 _నుభదారి. 

[క్ల భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 
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రునీయంలో సగందాకా వొచ్చిన. అదుగో, నవ్వుతున్నారు వెశ్ళేరా, అక్కడికి? 
-ఛీ ఛీ _ ఇలా ఎవరైనా చేస్తారుటండి?” నాకూ నవ్వు ఆగలేదు: సుభదా, 
“ఆయనా, ఆ కథంతా జాం పక౦ ఒచ్చి., | 

. “నన్వకు కమలా - = = సుభదగారింటికాదు. అక్కడి కెందుకు 

వళశతానూ!. అసలు సుభద్ర వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్ళిందిగా!” 

౨ “హో; భోగట్టా చేసే సేరన్నమాట!” 

' “అంటే మరి - ౮ వూరుదాకా వెశ్ళేక _ నువ్వు నవ్వితే. నేనసలు 
చెప్పను!” . 
"నేను బలవంతాన నవ్వు ఆపుకున్నాను. అయినా ధోరణి అలాగే ఒచ్చే 

సోంది. “చెప్పండి చెప్పండి = అసలు సరిగ్గా నిడదవోలే ఎందుకు వెళ్ళవలి 

సొచ్చిందట!"” 

ఆయన గొంతు సర్దుకున్నారు. “విశాఖపట్నానికే టిక్కెట్టు కొనుక్కు 
న్నానే - _ =” అని తలగడా గోడకి నిలువుగా చేరేసి, సదుపాయంగా ఆనుకొని 
కూర్చొని; అనగనగా ధోరణితో (పారంభించారు. *_ అసలేం జరిగిందంటే; 

బండి రెండుగంటలు లేటు! ప్లాట్ ఫారమ్ మీదే బెంచిమీదకునికి పాట్లు పడుతున్నా 

నన్నమాట. “బండొచ్చింది కేవండిసార్” అంటూ పోర్టర్ లే పదు; బేగ్ రెల్లో 

పెట్టాడు = _ కూచోడానికి జాగాలేకా జనం చస్తూ ంజే ఎవరో ఒకక అతను 

దర్జాగా ముసుగుతన్ని నిద్దరో తున్నాడు _ ఒళ్భుమండి, ఆపళంగా చేతులో వున్న ' 

న్యూస్ “పేపర్తో వీలైనంత గట్టిగా నాలుగు తగల్నిస్తూ “రైలుబండి నీ బాబు 

గారి సౌ త్రనుకున్నావా, -,ల”అని తే పేను “తీరాచూ స్తే వాడు మా నర్సింహారావు!” 
“నర్భింహారా వెవరండీ!” అన్నాను, సంగతి నగంపెగా బోధపడక. 

_ కలకటాలో పనిచేస్తున్నాడులే, వాడు. ఏడెనిమిదేళ్ళయిండి, వాడూ 

నేనూ కలుసుకుని _ ఓరి సీ తస్సాదియ్యా అంచే హారి నీ దుంపతెగా అని 

పలకరించుకున్నాం. చకచకా మాట్లాడేసుకున్నాం = = వాడికి కిందపేడే 
పెళ్ళయిందట.. పండక్కి. అత్తారింటికి పోతున్నాట్ట == కబుర్లు చెన్సు౨ంటూ 
కూచున్నాం..ఇంతలో రైలు గోదావరి బిడ్డిమీద నడవడం తెలిసి కంగాఠుగాచేచి 
నించున్నాను _ ఆ రై లు విశాఖపట్నం వెళ్ళటంలేదు! బెజవాడ పోతో ంది!! 
పోర్టర్ వెధవ ఇందుతో కూచో పెమేశాడు! -1 అని గాభరాపడ్డాను. 

“ఎంత తమాషా అండీ!” “ 

మీకూ కథలే యిష్టం 19 



ఆయన నన్ను ఆశ్చర్యపడ నివ్వలేదు. 

“విను.... అప్పుడిం కేం చెయ్యడ ౦?.--సరే, కొవ్వూర్లో దిగి వెవ 

కొద్దాం; అనుకున్నాను--ఆపళంగా వాడు లంకి ంచుకొని,__ఏడిశావులేవోయ్, , 

ఇస్పుడు నువ్వు విశాఖపట్నం వెళ్ళకపోతే ఏమి? అన్నాడు, టిక్కెట్ కూడా 

కొనుక్కున్నాను: మా ఆవిడా వాళ్ళ వాళ్ళా ఎదురు చూస్తారా అని ఎంత 

చెప్పినా వాడు విన్నాడేకాదు. నిడదవోలు వాళ్ళ అత్తారూరట; వాడీకూడా 

అక్కడి కెశ్ళేసి, పండగ మూడు రో జులూ వాడితో వుండి, మళ్ళీ పదహారో 

తారీక్కి రాజమర్మడి చేరమంటాడు....సగం సేపు వేళాకోళం అనుకున్నాను.... 

కొవ్వూరు సైషనులో నన్ను దిగకుండా పపేసుకున్నాడు. ఆ తరువాత స్టేష 

నులో గార్డు దగ్గరకు వెళ్ళి నిడదవోలుకి టిక్కెట్ రాయించి పుచ్చేనుకున్నాడు... 

సరి. ఇంకో గడియలో నిడదవోలు రానే వొచ్చింది?” 

కక్ష్య హూ !....అతన్లో నిడదవోల్లో దిగిపోయి అక్కుడుండి పోయే 

రన్నమాట.... ఎంతపని చేపేరండీ?) . పోనీ ఓ ఉ త్తరంముక్క- రాయలేక 

పోయారా, ఇలా జరిగిందంటూను!.... పండగ మూడురోజులూ, పిలవని పేరం 

టానికి వెళ్ళి బట్టలకీ, దానికీ దీనికీ. మొహమాటపడింఎలా ఉండిపోయేరండీ, 

అంత తెలియని వాళ్ళింటోను! = అతని కత్తారుగాని మీ కెవరు?.” నాకు 

శవ్వొచ్చింది. 

“అబ్బే, లేదు కమలా, అన్నీ బాగా జరిగేయి. వాళ్ళ ఆదరం చెప్ప 

డావికే బాధగా ఉంది నాకు!” అన్నారాయన. సపెంకెతనంగా నవ్వుతూ, 

వోరకంట చూవూ. 

“ఖా రెం దుకో?” 

“నువ్వేమనుకుంటావో నని.” 
“నేనేమనుకుంటానండీ, చిత్రంగా మాట్లాడ తారు!” 

“సువ్వనుకోడానిక్కారణం ఉందిలే-అసలు మానర్శ్సింహారావు వాళ్ళింటికి 

వెళ్ళడమే పెళ్ళయ్యేక మొదటి సంక్రాంతి....చాగా డబ్బున్న వాళ్ళేమో, 
చాలా ఘనంగా చేద్దానునుకున్నారు. అల్లుడితో గిల్లుడిన్నట్టు నాక్కూడా అంత 

ఘనంగానూ చెయ్యవలిసొచ్చింది....నే . నెక్కడ మొహమాట పడతానో అని 
ఆస్నీ ఆడకుండా ఏర్పాటయి ఫోయేవి!.” 

“కాగా ఆ సీపరులా.” Es 

20 భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



“అబ్బో; చాలా! ధాన్యం వ్యాపారం!! గోడౌన్లూ, మిల్లులూ, దుకాణొలూ, 
ఓ పెద్ద బట్టలకొట్టూ. ఇదికాక ఆడవాళ్ళు వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తారు. తెల్లారి తే 
భోగి అనగా రాతి వెళ్ళాం కదూ_.._ తెల్లారే సరికి వేల్లీణ్యా, జెమాజెట్టీలాంటి 

మంగభ్బా తయారు. వాళ్ళ ఐశ్వర్యం చూసి పద్ధతి మారిపోతుందనుకున్నాను. 
కొని అలా జరగలేదు. షాంపూ రుద్దుకొని షవర్ బాత్లు చేస్తే మట్టుకు నలుగు 

పెట్టి తలంటుకున్న నునుపూ. వం ఒసాయా? జన్మలో కుళ్ళంతా ఒదిలేటట్టు 

అభ్యంగనం చేయించారు..కొ _త్త బట్ట ల్లేవెలాగా అని నేను చిన్నబుచ్చు 

కుంటూనే ఉన్నాను; ఇంతట్లోకి పెద్దాయన ఎనిమిది గజాల ఫిన్లే చాపు పట్టు 

కొచ్చాడు, (ఇప్పుడు నేకట్టుకున్న పంచె దాన్లొ దే, చూడు1)__“అలా వొక్క 
క్షణం కూర్చో ౦డీ, అబ్బాయి షాప్పకు వెళ్ళేడు. చొక్కాలు తెసాడు” అని 

మర్యాదగా చెప్పి కాఫీ తాగేలోపుని కట్టబెట్టారు. నాకేవై తే నచ్చుతాయో, 
ఎంతలేసైతే సరిపోతాయో సరిగ్గా అలాటివి, రెండు చొక్కాలు.... ఆశ్చర్య 
పడుతూనే, మా నర్శింహారావుని పిల్చి, “ఏమిటా ఇదంతానూ, సీకేమేనా 
మతుందా లేదా” అని చివాట్లు పెడితే, వాడు పెద్ద నవ్వు నవ్వేసి, కక్ అత్తా 

రింటికి వెళ్ళి వాళ్ళిస్తే కట్టుకోవుటా, అక్కడికి వెళ్ళకుండా చేసి నందుకు 
సిక్రీ మాత్రం" చెయ్యకపోతే ఎలాగు, అన్నాడు. | 

“చాలా బలగం వున్నారు కాచోలు... 

“ఓ? అతనికి నలుగురు మరదట్యాం ఇద్ద పణావమరుదులున్నూ- గొప్ప 

కాలకేసం అనుకో _ నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుందిప్పుడు] మూడురో జులు నిన్ను 

మరిచిపోయి; నీకు & _త్తరమైనా రాయకుండా వుండిపోయానం శే ఎ” అని 

ఆగారు, మా ఆయన. 

“అవున్లెండి. ఆలాంటి చోటికే 3 ఇంక నే నెందుకు జ్ఞాపకం వస్తాను; 

4 త్తరాలేనా ఎందుకు రాసారు; పాపం! అన్నాను. చాలా అనందిస్తున్నా ఆయన్ని 

సరదాగా సాధించాలన్న కోరిక చంపుకోలేక. 

“అదుగో = చెప్పకపోతే ఊరుకోవు; చెబితే ఇలా గొడవ చేసావు!” 

“గొడవ శే(వుందిలెండి. మావాళ్ళూ మీకు బట్టలు ఎక్కువే త్రీసేరు, 
నేను పుచ్చుకోలేదని అక్కసుకొద్దీనీ, దానికితోడు మా “చిన్నన్నయ్య వెటకారం 
ఒకటీ, “మీ ఆయన వొచ్చినప్పుడే ఇసాంలే వే” అంటూనూ. పెద్దన్నయ్య పట్టి 

కెళ్ళ మంటూంసేకూడా వీరువాలో "పెటీశాడు..నాకు ఉకో౦షం6 వొంచ్చి 
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ఐబటలశేంగాని = ఎక్కడున్నారో ప
 

శిశేం; పండగపూట ఇంత పప్పూ అన్నం తిని 

కండే చాలు” నిజం అయినా సరే కొంత 
a 

నొ 

వసుగుతోనే చెప్పేను. అయినా ఎంతో తేలిక పడింది మనస్సు. 

ఉ్ధరి సరి పపూ, అన్నం అ అంటావేమిటి ! నవరసాలూ, సిండి 

వంటలతో, (దిక్భండంగా చేసేరు. ఇహా విశాంతంటావా; చేరేగదీ, దొమ 

తరి మంచం, డన్ల ప్పిల్లో?- అనుకో కూడదుగాసీ” మీ ఇంట్లో అయితే నాకలా 

జ 

ట్లో మీకెన్నడ యినా దాగా జరిగింది 

కసకనా?” అని లేబ ఉదుకుబో త్తనం వొపోంది. ఆయన మాటలకి. మా 

వాళ్ళింట్లోనే కొడు. ,వార్ళింట్లోనూ... . అంశే మా అత్తారింట్లో నూ. ఆయన 

కలో జరగదు. ఆమాట ఆ ఆయన ఆన్లేదు. నాకనాలని ఉందిగాని ఏ ఆయన అన్నంత 

సుళువుగా నేనెలా అనడం.. .అలాచిస్తూ కిట్రికీ దగ్గర నుంచుంపే అమ్మపాడిన 

పాటలో ఓ చరఛం జ్ఞాపకాని కొచ్చింది. 

ఇయ్యగల చ్ దోటానే వయ్య షం సందరాడా! 

“హోనీరెండి బి పాపం, మా వాళ్ళిం 

న 

పెటగల చోటానే పెళ్ళాడారాదా ల 
న! 

రునుణి దెప్పుతుంది. ఇలాంటి సందర్భంలోనే, ఈ 
పో చ 

ఖ్ 

; ప్పేఛాన్సు సుభ్యవ్రదికాదు : నాదై 0ది..రాగ వరసలో అంపే ఆ 

పంత బావుంటాయని ! ఆకర్షణకి తట్టుకోలేక అనేశాను = _ దెప్పా 

నే 

అని సు ద అ 

చె 

ఆయన చిరునవ్వు మొహాన పోసుగుని లేచి కిటికీ దగ్గిరకొచ్చారు. రెండు 

బత్తుల. సమ పొదిప్ పట్టుకొ వి. * “నే మ్రుందేచె ప్పేను కదే; నువ్వు బాధ 

నాద కాదండీ: బోధ” అన్నాను, మనస్సూ ర రిగా నవ్వుతూ. 
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అమలాపురం మునిసిపాలిటీతో గఎదో అక్కలు తనిఖీ చెయ్యడా నికిట 

వెళ్ళేరు మా ఆయన. పది హౌనురోజులై౦ది, ఇవాళో రేపో రావాలి. ఎదురు 

చూస్తున్నాను. 

' అంతలో - పార్థసారధి అని, ఆయన స్నేహితు డొకాయన, ' ఒచ్చేడు. 

“అర్జునరా వుగారున్నారా?” అంటాను. 

నా కతను యిదివర కే తెలుసును. కూచో బెట్టి, సంగతంతా చెప్పాను. 

ఏదేనా పను కే ఉండిపోయి, రెపు ఆయన్ని చూసి వెళ్ళమన్నాను, 

అతను ఉండడానికి వీల్లేదనీ, కొంచెం డబ్బు కావలసి ఒచ్చేననీ, 
చెప్పేడు. “ఆయున పిఠాపురం నించి ఒచ్చే సిన దగ్గర్నుంచీ కూడా నౌ ఇబ్బ ౦దు 

లలోగే ఉండిపోయాయి! అన్నాడు. 

“పిఠాపురం ఎప్పుడొచ్చారీయనా?”. అన్నాను. 
“మొన్న పండక్కి ఒచ్చేరు కదండీ. 

“సండక్కి.--.అం పే?” 

“సంకా ౦తిపండక్క-ండీ___ తెలియనట్టడుగుతా రేం?-ఆరో జు వై జాగ్ 

వెళతానని అర్హునావుగారు బైలుదేరడం, స్రేషన్లో ఎవరో టిక్కెట్తో సహో 

ఉన్న పర్చు కాజెయ్యవ ౦_మీతో ఆయనేం చెప్పలా?” 

నా కళ్ళు తిరిగాయి. మనస్సులో విద్యుత్తు స్పవఃకరించినట్టయింది. 
కడు ప్పలో చెయ్యి పెట్టి తిప్పినట్టయింది. నీరసం వచ్చేసింది, స్పృహ తప్పి, 

పోతుందని భయంవేసింది.... డబ్బు పోవడం౦....కాదు; ఎవరో కాజెయ్యడం! 

“లేదండి, ఏం జరిగింది?” అని చిరునవ్వు నటించాను. 

“సరిపోయింది. మీతో ఏం చెప్పరేదన్నమాట....” పార్ధసారధి చిరు 
నవ్వు నవ్వాడు. “ఏ మొహం పెట్టుకు చెబుతార్లెండి!. .. ఈయనేమో టిక్కెట్ 

కొనుక్కుని, బండి లేటుకదా అని నిదభోతూం పే ఎవరోప ర్స్కాసా కొ 

శారు. ఆ సంగతాయనకి తెలీకబండి రాగానే ఎక్కేశారు. ఎక్కీ ఎక్కగానే 

నేను కనిపించేసరికి మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు.... సామర్లకోటలో టిక్కెట్లు 
చెకింగ్ చేసే శ్లాఫ్ ఒచ్చి . అడిగితే జేబులూ, బేగ్, అన్నీ. తడుముకొని, వెతు 
కొని, వర్ఫొపోయిందని తేల్చారు. 

శి 

“వీంపండగ ఎడ్య్యాన్సు డెభ్బయ్యయిదుట . ఇంట్లొంచి తీసుకున్నవి.. 
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ఇరవై ట; కాక' టిక్కెట్లుట-మొ త్తం నూరు... టిక్కెట్టు లేదని వాళ్ళ ఛార్జ్ 
చేసేరు. బొటాబొటిగా నా దగ్గరున్నది సరిపోతే ఇచ్చేశాను. పిఠాపురానికి 

టిక్కెట్ రాయించి... పొద్దున్నే వేరేబండిలో వెళ్లురుగాని రండని, పిఠా 
పురంలో దించేశాను. అప్పటికి మా యిద్దరి దగ్గిరా కలిపి ఇరవై ఒక్క నయా 

పెసాలు మిగిలేయి...” 

“అంతకుముందు నాలుగు నెలల్నించీ నాకు జీతాలు లేవు. శాంక్షన్ 

రాలేదు, మా పోస్ట్లకి. అందుకని జీతాలు [డా చెయ్యలేదు. మా వాళ్ళని 

పుట్టింట్లో ఒదిలేసి, హోటల్లో అరువుపెట్టి రెండునెలలు తిన్నాను. రెణ్జెల్లు 
దాటాక వాళ్ళూ పెట్టలా. స్వయం పాకం మొదలెట్టాను..... బియ్యం ఉంటే 

మిరపగాయల్లేకా, పప్పుం పే నెయ్యిలేకా, చాధలుపడుతున్న రోజులు....మా 
డిపార్టుమెంటు సంగతి మీకూ తెలుసుగా, తిండికి లేక చస్తున్నా సరే, కేంపూ 
వర్కూ మాత్రం యమ అర్జంట్! ఎడ్వాన్స్లైనా ఇవ్వరు, అలాగే బాధలు 
పడుతూ, రాజమండి కేంప్ ఒచ్చానన్నమాట....చేతిలో ఉన్న డబ్బులు 

కొసినీ ఎక్సెస్కి క-ేళాను. పొద్దుప్రేచి ముష్టి (పారంభించాను....ఏం లాభం, 
ఆందరికీ పండగే. తగని ఖర్చులూ! ఎక్కడా పుట్టలేదు సొమ్ము. అందులో 

నాకు జీతాలు రావడంలేదని అందరికీ అవగాహన అయిపోయింది ....ఇంతాచేసీ 

ముష్టి మూడురూపాయలు దొరక్క, ఆఖరికి ఆయన, ఇక్కడే ఉండిపోతాను 

లేవోట్, నీతోబా పేఅన్నారు.... నాకు కక్కాలేక మింగాలేక అవసొచ్చి 

పడింది...” 

“అయితే మీరిద్దరూ కలిసి పిఠాపురంలో గడిపారా, పండగ మూడు 
రో జులూ!...పోపీలెండి పాపం! థేంక్స్” అన్నాను దుఃఖం దిగమింగు 
కుంటూ, 5 

“ఏం గడిపాం; నా మొహం! _ ఆయన్లాటి మనిషి, నేనలాటి 
తుల్లో చేతిలో కాణీ అడని పం స్టేతుల్లో ఉండగా వొచ్చి 

ఉండి పోవలిసొచ్చినందుకు నాకెంత, బాధ అనిపించిందో చెప్పతరం 
గాదు. సరిగ్గా తిండై,నా పెట్టలేకపోయాను, కూరకై నా డబ్బులులేక 
బాధలు పడ్డాం... పొద్దున్నే బన్ రొట్ట అరువుతెచ్చి టిఫిన్; ఐదు నయాపైెన' 

లుంపే టీపొట్లాం తెచ్చుకుని టీ కాచుకు నేవాళ్ళం (కాఫీ మరిచేపోయాం... 

ఇజారో కొన్న పూరగాయ, ఆప్పడాలూ, పెరుగు మనిషి నెల్లాళ్ళనించీ డబ్బు 
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లిజ్చేరు కాదనీ సణుగుతూ పోసే మజ్జిగ నీబ్బాపోసి.ఇదీ నేనాయనకి పెట్టీన 
భోజనం ! పోనీ అలాగేనా పెట్టగలిగానా, అంటే; సంకాంతినాడు సాయం 

_తానీకల్లా బి బొగ్గులు అయిపోయి, ఎక్కడా బుమైడు అ'ప్పెనా పుకేయి కావు! 

అందరూ ఎంచకా గ్రా పంచభక్ష్య పరమాన్నాలూ వొండుకుని పండుగ చేసు 

కుంటూ వుంపే నా యింటికి రాకరాకొచ్చిన వారూ, నాకన్నా అన్ని విధాలా 

పెద్దవారూ, ఇలాటి కష్టాలు ఎన్నడూ ఎరగనివారూ అయిన అర్జునరా వుగారికి 

అలాటి సత్కార ంచేసి “అవమానించవల సొచ్చినందుకు: నాకెంత చాధ కలిగిందో 

ని దకూడ సరిగ్గాలదు. సమయానికి రెండు చుప్పళ్లు చాకలాడి దగ్గర ఉండి 

దో. ఒక పే దోసులూ, చలీ, ఒటిరో జు 
అ మెం 

నైతే ఎలాగో గడి పద్దుం కాని పండుగలు కావటం, దరి|దం మరీ భూతద్దం 

సోయాయి. డోమతెరలు తె శ్చుకో (౫ 

రోంచి చూసినట్టు కనుపించసాగింది. ఆఖరికి సం(కాంతినాడు సాయంత్రం 

 ఉ౦డబిట్టలేక బట్టలకొట్టాయన్ని బతిమలాడితే రెందు దుప్పట్లూ, ఒక పంచె 

ల్భాపూ, రెండు. రెడీమేడ్ షర్షులూయిచ్చాడు; పద్దు రాసుకుని.... అత్రారింటికి 

వెళదామని అందరితో సరదాగా గడుపుదామనీ బె లై రిన ఆయనకి నావల్ల ఆలా 

అయింది. రైల్లో నేను కనబడకపోతే ఆయన పర్పొపోయిన సంగతి ముందే 
తెలుసుకొని వెంటనే ఊళ్ళోకొచ్చి ఏవో తంటాలుపడి మర్నాటికైనా విశాఖ 
పట్నం చేరుకుందురు. వెనక్కి. వెళ్ళలేక ముందుకి పోలేక_అలా అవన క్రిత్రో 

నైన ఆయనమొహం చూడ్డానికి నాకు మొహం చెల్లలేదు. ఎంతచాధో!” 

“అయో ఇంకా నయం టిక్కెట్ కఠెక్ష కర్చ్ కిన్వడానికైనా మీ దగిర 

ఉందిగనక.” అని ఏదో అన్నాను. ఆ తరవాత నాకు మాపేరాలేదు. ఊరు 

కున్నాను. 

ఆఖరికి, కనుం వెళ్ళిన మర్నాడు తిరిగి రావడానికి డబ్బులు లేవుగా, 

నాకు తెలుసున్న ఓలారీడ్రైవల్తో చెప్పి. లారీలో ఎక్కించి పం పేనండి, 
ఆయన్ని రాజమం(డి!.ఎందుకులె ండి; అవన్నీ వింటున్న కొద్దీ మీకు చాధుో 

ఇంతకంటె చాధపెకే మాట అతనేదీ అనేదు. నాకింక ఏడుడు ఆగడని 
పించింది. “ఉండండి, మీకు కాఫీ తెస్తాను!” అని లోపలి కెళ్ళాను. 

నా మొహం నటించ గలిగిందిగాని, నా మనస్సూ, కళ్ళూ నటించలేక 

పోయాయి. లోపలి, కెళ్లూనే, నీరు కమ్మిన కళ్ళకి ఏదీ కనిపించక, వెంటనే 

తుడుచుకోవల సొచ్చింది. 

ఫ్య 3 3 
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అలాగే మనస్సూనూ. 

మనస్సు, పరిపరి విధాల పోయింది... .. సిల్లీగా కనుపించే ఈ పండగ 

ఉదంతం ఈ అనుభవం నాకేదో కొ త్రపాఠాలు నేర్పడానికి సమకట్టినట్టుంది, 

స్త 3 3 - 

నా గుండె నీరై పోయింది. జరిగింది నెమరు వేనుకొంచే ఇలా కను 

పిసోంది.... ఆయనెలా. వున్నారో తని నేను అనుక్షణం బాధపడడ౦వల్లే ఆయన 

నిజంగా బాధలు పడ్డారు. తిండి అమరిందో లేదో, నిద కుదిరిందో లేదో, 
సరదా లేదేమో, సరసం లేదేమో, అని నేనెలా అనుకున్నా అన్నీ తధాసె 

పోయి, ఆఖరికి ఏక్నిడెంపైంచేయె అనినేననుకొ నేసరికి ఆయనకి లారీలో 
(పయాణం చేపే యోగం పట్టడం! ఇంత పాపాత్కురాలినా నేను!.నా కాయన 
మీదవున్న (పేమాభఖిమానాలు కీడునూ చెడునూ శంకించడానికేనా.ఆయ 
నెక్కడో కులాసాగా, హుషారుగా, ఆనందంగా ఉండివుంటారని నే నెందు 
కనుకోలేకపోయానో! అలా అనుకుంటే అలాగే ఉండేవారేమో, 

ఈ ఆడిట్ క్యాంప్ సదహారోరో జు ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో ఆయ 

నెప్పుడు ఇంటికొసారో _ఆయన్ని ఈ క్షణం చూడాలనుంది. 

హాల్లో , ఆయన బస్ట్ ఫోటో కెదురుగా నించొని, సగం అల్లిన జడ 
ముందుకు తెచ్చుకుని అల్లుకుంటూ, ఓసారి పెకి ఓసారి కిందికి చూసుకుంటూ, 
ఆ ఫోటో నన్ను పలకరించిన పులకరింప్పకి సిగ్గుపడి నవ్వుకున్నాను. 

కాని.ఆది కౌదు. ఆదొట్టి మూఢనమ్మకం.ఆయనేమైనా రాజకుమారిడి 
తులసిమొకా్య, నామ నస్సులో భావాన్ని బట్ట పెరుగుతూ తరుగుతూ వుండ 
డావికి?.ఆది కౌదు. మరేదో వుంది పాఠం 

క్త షి 3 

గొప్పలు వె పే బ్బరు. ఎయిర్ కండిషన్ గది, డన్హ పిల్లో అంటూనూ, 
కోరికలు గుర్రాలై. కోటగోడలు లంఘించేయి. సెనగలూ రాళ్ళూ కలియబోసి 
నట్టు భాగానే 'అక్లేప. ఫిన్లే వారి పంచెల చొప్ప) గొప ప్పలు విని అలా జరిగేటటు. 
చేస్తారనా?ి.ఏమో, నవ్వు వసోంది. న 

రాసీ, ఇంటికి.ఎలా చెప్పితే బావుంటుందో. నిడదవోలునించి ' ఎవరో 
ధాస్టం వ్యాపారస్తుడట. ఈపూళ్లో. పనుండి మనింట్లో మకాం ఉందామని 
వొ నొచ్చాట్ట... ఎయిర్ కండిషన్ గడి డన్లపి రో శేవని “వెళ్ళిపోయాడు అననా? 
అం పే ఏమంటారో, 

26 
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' అదీకాదు. గొప్పకోసం ఆయ నెప్పుడూ తాష్యతయ పడలేదు. మా 
పుట్టింటారు గొప్పగా జరిపించలేదని ఆయన అభి పాయం కానేకాదు. ఇంకేదో 
వుంది. నేనైనా మరెవరైనా నేర్చుకోవలసింది! 

౫ % ¥ 
ఈ అబద్ధాలెందు కాడేరో? మోసం చేసేరు.అవును, 
అబిద్ధా లొడవలసిందే. ఈ అర్జునులవారు ఆ పార్థసారధితో, పిథ్రా 

పురంలో నా ఎడచాటులో గడిపిన ఆ యుగాల చర్మితాఆయన నాతోనే కాదు, 
ప్ భర్త ప్ర భార్యతో చెప్పినా అందంగా వుండదు. 

| పార్థసారశె, కొంచెం ఆలోచించి నాతో నిజం చెప్పక మానెయ్య వల 

సింది.... అసలీయనే, అతన్ని కూడా కట్టుదిట్టం చేసుకోవలసింది.... నమ్ లేక 
పోయి ఉంటుంది. నేను రైలు దిగి, రిక ఎక్కి యూడించే సమయానిక్కూడా 
ఆయనకీ అబద్ధాలు తట్టలేదు.... రాతి మళ్ళీ, పునః పృచ్చలో పుట్టిన ఉపా 
యం.... అంతలా నే నడక్కపోతే ఆయన చె ప్పేవారే కాదు. . 

ఇంతాచేసి దారి(ద్యం, లోకంలోని త త్త్వవే తలందరూ అను భవ నీయ 
మని తేల్చీ ముంచీ చెప్పిన ఉదా త్రయోగం_తస్సకుండా చవి చూడవలసిందే. 
కాని సండగ అవడాన్ని-ఒచ్చింది పేచీ_అందుచేత.నా సంతోషం కోసం, నేను 
మూడురోజులూ అనుభవించిన వేదన మరిచిపోడం కోసం, ఆయన సుఖంగా 
ఉన్నారు కదా అని నేను తృప్తి చెందడం కోసం, అస్టే మాటాడితే మా 
ఆయనకేం లోటు. ఇలాంటి గొప్ప స్నేహితులున్నారని నేను పొంగిపోడం 
కోసం.వొక అందమైన అబద్ధం ఆడేశారు ఆదర్శవంతంగా, 

నిజానికి ఆదర్శం అం కే కూడా అందమైన, కష్టమెన అబద్ధ మేగా. 
క్షణికంకాసీ, శాశ(తం కాని, ఆనాటి, ఆయనగారి అంద మైన అబద్ధాన్ని 

విని, నేను పొందిన ఆనందాన్నీ, అది చూసి అయన పడ్డ తృ ప్తినీ, ఆయనా 
నేనూ స్మరణీయంగా ఉంచుకోడం మాతం కల్తీలేని నిజం! 

నిజం కోసం అబద్ధం! 

అబద్ధం అని తెలిసిపోయినంత మాృాతాన అందం నశించి పోయేటట్ర 
యితే కౌవ్యాలు కాయితప్పడవలూ, _పబంధాలు పకోడి పొట్లాలూ అయిపోయి 
ఎప్పుడో పోయి వుండేవి. 

. కోపగించుకునీ, మీ కద నాకు తెలిసిపోయిందండోయ్ అని వెటకారం 
చేసి, నే నే పయోజనాన్ని సాధించేది? ఓ గడియ"ేపు ఆయన్ని దులిపేసి, 
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కడిగేసి యిలా చేస్తారా అని నిలదీసి అడిగి తే ఫరితం ౦ ఏమిటో నాకూ తెలుసు. 

ఆయస నా కెచ్చిస ఆ ఆనందం అంతా ఒట్టి ఏీట్ర్పీద రాతయిపోతుంది. ఆయన 

జాధపడిపోతారు. కమార్వణలు చెపారు, మనస్ఫూర్తిగా ' పళ్చాతశ్రాప పడతారు.. 

ఆయితే చానా చిన్నదిచు బ్యమంటారునేన ఆయన్ని చిన్నబుచ్చేసేకన్న అవ 

మానం ఎముంది, నాకర 

నేమ పార్టసార 'థంత తెలివి తక్కువదాన్ని కాదు! 

నా కాసందం యిస్తున్నానన్న గర్యం ఆయన కుండడం నా జీవితాని 

కెంతో అవసరం, ఆరోగ్యం! ఆ గర్వాన్ని భంగం చెయ్యడం చాలా _ప్రమా 

చ౭ంసిన్ను సుఖ పెదుతున్నా నవీ, ఆనందింపచేస్తున్నాననీ ఆయన అనుకుంచే, 

౫ చే అయినా ఆయనకి ఆరా  గ్యం.... అ అవస ర మైనంత, (భమలేక, ఎప్పటి. 

4 

/ 

స్సు 
న 

Ww we Wi wm Th te విడు చత రిస ర్తి వ్యాను కలుసుకుంటూ నిరాశర్నే ఎదురొ,-0టూ వుండడం 

వలనే జసం సుఖపడలేక పోతున్నారు.... 
జా , 

* వ ప్రే 

చధిటూ, రొ ఆ" ఫే యిచ్చి, పార్ధనార థి వాట్ని స్వీకరిస్తున్న సమయంలో, 

కను  శేట్బుకున్న పాఠం, వాటికన్న రుచిగా శుచిగా అతనికి అందజేసేను, 

వ్ సన త స్సు తెలుసుకొని, మరో తప్పు చెయ్యకుండా వుండే అవకాశం 

5 కోందంచే. అది ఆంది పుచ్చు కుందికి చాలా వుత్సుకత చూపించేడు, దాంట్ల్, 

ఆపనికి బాలా ఆనందం కనబిడేట్టు చూపించేను, 

నప్పైకుంటూ నమస్కరిస్తూ వెళ్ళాడు పార్ధసారధి. 

ః త్ల. % 
మర్నాడు మహలక్ష్మమ్మగారితో సాయంకాలం ఆటకి సినిమాకి వెళ్ళేను. 

అట్నుంచొచ్చేసరికి మా ఆయన ఈజీచైర్లో పడుకుని నిద్దరో తున్నారు. 

“ఎప్పుడొచ్చేరండి?” అన్నాను; లేపుతూ. 
“ఏడుంచావృకి” 

“అయ్యో; అనుకుంటూనే వున్నాను సుమండీ. వంటకూడా చేసిందాన్ని. 
మోర ఇవాశే ఒస్తారా అని అనుకుంటూ మాలక్మమ్మగారు రమ్మంటే 
వ్నివు వెళ్ళేను!” 

4 Pru 

“కాళ్ళు కడుక్కోండి భోంచేద్దాం. ఇద్దరం కలిసి తిని ఎన్నాళ్ల ందో!"* 

ఆయన నావేపు విచిత్రంగా చూస్తూ లేచేడు, 
నాధొరణి కృతిమంగా తయారె పోతోందని (గ్రహించాను. వెంటనే నోటి 

కొచ్చిన భూపేదో పెదిమల్లోనే విగించేశాను. 
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జైల్లో డబ్బు తక్కువైం ౦దే...! ఏమైనా కొన్నావా?” అన్నారు మా 

ఆయన; కొంతే సేపు పోయాక, 

ముద్దనో బ్లో ఉండిపోయి నేనేం అన్లెదు. “లొదన్నట్టు తలూపాను, 

“ _మరేంభబేదు; రవణమూరరి డబ్బు అప్సు కావాలం పేను, ఇసాను 

రమ్మని ఇంటిదాకా తీసుకొచ్చి లేదని పంపవలిసొచ్చింది. | 

“అస్పుకావాలని ఒచ్చేరా.... తీర్చవలసిన బాకీ ఒకటుం పే తీర్చేశాను, 

నేను.” అన్నాను, ఆయనవేపు చూడకుండా. 

“వరి క బ్బా” 

“ఏవరో పిఠాపురంలో బట్టల వ్యాపారస్తుట్ట.మీరు నలబై రెండురూపాయల 

చిల్ల రివ్వాలంటూ బిల్లుబుక్కు తెచ్చి చూపించాడు... ఏపో పనుండి రాజమం డీ 

ఒచ్చి పనిలో పనిగా మనింటికొచ్చినట్టున్నాడు....మీ సంతకం ఉంది. బాగానే 
గుర్తుపట్టాను. మనింటి గుర్తులు మీ ఫెండెనరో చెప్పేట్ట. తిన్నగా ఒచ్చేశాడు 
"సరేలే ఏ క్యాంపులోనో ఎప్పుడో తెచ్చుంటారు అనుకుని సెల్లో డబ్బు 

ఉంది, తెచ్చి యిచ్చేశాను. 99 

మా. ఆయన ఒక్క. నిమిషం తినడం మానేసి, అంతా విన్నారు “ఇంకే 
మెసా చె ప్పేడా?” అన్నారు. ఆయన అంతలా తెల్లటోవడ౦ చూసి. బిల్లు బుక్కు 
మీద తారీకు చూశావా అని అడిగేసారే మోననీ, శః కథ పప్పులో కాలువెయ్య 
కుండా ఒడైెకిం౦చ గలనా అనే భయం వేసింది. 

“ఉహూ, ఏం చెప్పలేదే.” 

ఆయన నావేపు ఇంకా కాస్త అనుమానంగా చూస్తూ “పార్ధ సారధీ” ఆ 
సంగతులేమీ చెప్పలేదూ?” 

“పార్థసారదం టే, నల్లగా ఉండే ఆయనేన, ఇన్ఫూరెన్సు.” 
(నీ 5 అతనుకా దె, తెల్లటాయన, సర్వేయరు!” 
“ఓహో, ఆయన ఊ సెందుకూ, ఇప్పుడు?” 
“అ(హ6 అతనూ పిఠాపురం లోనేఉంటున్నాడు లే!” 

“ఏమో, అయితే మనింటి గుర్తులూ అవీ అతనే చెప్పి ఉంటాడు... 

_ సినిమాకి బయల్లేరుతూ పుం పే వదురుగా ఒచ్చాడు. వెంటనే పంపేశాను... 
ఇంతకీ మీరు. బాకీ ఉండటం నిజమే కద!” 

_ మా ఆయన నోట్లొ ముద్ద పెట్టుకొని తలవూపారు పరధ్యానంగా. 
(రంగనాయకమ్మగారు మెచ్చుకుని ఉత్తరం రాసిన కధ) 
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(ఆం|ధజ్యోతి వీక్లీ = దీపావళి 1983) 

సద్యోగం 

“రెండు గోపాల్ జర్దా కిళ్ళీలు!” అన్నాను, రెండు రూపాయల నోటు 
అందించి, 

కురాడు ముగ్గుతూ ముగ్గుతూ వున్న అరటిపండులా వున్నాడు “అయ్” 

ఆని వినయంగా అందుకుంటూ “బంగాలీ ఆకే గదండి ? అన్నాడు, 

“ఆ విమాం దిట్టంగా తగిలించు.” 

“ఆలాగే సార్ 

“ముండొక సోడా కొట్టు (అని ఆజ్జాపించేను. 

“యస్సార్,” | 
పోగా పుచ్చుకుంటూ “ఈ అరటి పండెంత ?* అన్నాను, అ 

“ముప్ఫయ్యయిదు పెసలండి నార్. 

“అబ్బా! యేమిటంత గిరాకి ? చక్కెర శేశీ రేటు చెబుతున్నావ్ ?” 
“చి త్రం సార్. రాయిమం్మడి సరుకండి. చక్కెర కేళీ కాదుగానండి, 

అమృకపాణీ ఆంటారండి.” అని సున్నం (చిష్ అంటించిన తెలుపును చేతి 

నుంచి తుడుచుకుంటూ చెప్పాడు. తనే ఒకపండు ఎంపిక చేసి కత్తితో గెల 

నుంచి కోసి అరటిపండు వొలిచి చేతిలో పెట్టినంత పనిచేసేడు. “చక్కెర శేశీ 
దీవీముందు ఎందుకు వని చే స్తదండి ? ఊరికే దూరపు కొండలు నునుపంతే, 
మరు భోంచేసి చూడండండి. నచ్చకపోతే వూరికే ఇచ్చేస్తానండి” అన్నాడు. 
మళ్ళీ కిశ్ళీక నై కార్యక్రమంలో పడ్డాడు, మొగాన చిరునవ్వు వదలకుండాను. 

పండు తిన్నందుక్కాదు. అతగాడి పవర్తనకి (పసన్నతకీ ఇవ్వవచ్చు 
నలై పై సలు.ఆనిపించింది, 

రాతి పదిన్నర కావసోంది. మేం వుండే కాలనీలో కిళ్లీ దుకాణాలుండ వు, 
శః వేళప్పుడు ఒకవేళ ఉన్నా అక్కడ నాక్కావల్చిన జర్దా వుండదు; “గోపాల్ 
జర్దా* అన్నానా అది లేదు సార్ బాబాజర్జా వుంది కట్టమంటారా *” అంటాడు, 
అదేలేకపోకే బంగాలీఆకు లేదుసాల్ అంటాడు.అదీ కాకపోతే ఏలక్కాయలేదనో 
పిప్పరమెంటు పువ్వు లేదనో కండిషన్ పెడాడు. రోజూ అందుకని టొన్లోంచే 
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పట్టుగేడతాను కిశ్ళీలు. మా రామారావు మాస్టారూ అంతే, యౌబై చదరపు 
మైళ్ళ సిటీమొ త్తంమీద ఆయనకి కావలసిన కిళ్లీ ఆయన జావలసినవిధంగాక ఫేది 

ఒక్కదుకాణ మే. ఆయన స్వయంగా అంత దూరం(కనీసం నాలుగు కిలోమీటర్లు) 
సె కిలుమీద వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు. ఓసారి ఆయనకి కొంచెం ఆయాసంగా వుండి 

స్యయంగా వెళ్ళలేని పరిస్టికొచ్చిందిట. కొడుకులు ముగ్గురూ మూడు పన్లమీద 

వుండిపోయారుట. ఆయనకేమో ఆ “స్పెసిఫికేషన్స్” వకారం కిశ్లీలు వుంచేనే 

గాని తోచదని యెరిగిన వారై వారి ఇల్లాలే స్వయంగా కొంతదూరం సిటీ బస్కి 

నడిచి బస్సుకోసం నిలబడి బస్సు వోపలా నిలబడి అంతదూరమూ వెళ్ళి 

మొస్టారి కిశ్ళీలు కట్టించుకుని గంటన్నర శమ చేసుకుని వచ్చారట. 

“ మేస్టారు మందుకొట్టరు. మనకి అరవై రూపాయల విస్కీ చాటిల్తో 
గానీ రానిది ఆయనకి అరవై పైసల జర్జా కిళ్ళీతో వస్తుంది కిక్కు. అదే ఆయ 
నతో చిక్కు”అని మాస్టారు శిష్యులూ మాసహోధ్యాయులూ కొందరనడం౦ యెరు 

గుదును.. 

“ఆయ్”తో మొదలెట్టాడు కురాడు. యస్సార్ అన్నాడు. అలాగే సార్ 
అన్నాడు. చిత్తం అన్నాడు, ఐదుపై సలు తగ్గిస్తాడె మో అని బేరం ఆడ బోయాను, 

పండు బాగులేకపోతే డబ్బులే ఇయద్దన్నాడు. కాస్తమోతాదు మించితే ధూర్త 
లక్షణం అయిపోయేటంత అతి వినయం (వదర్శించి నన్ను వళశపర్చుకున్నాడు. 

“ఆందులో వోకిళ్ళ్ ఇటిచ్చిమళ్ళీ మరోటి కట్టు” అన్నాను; రెండు 

రూపాయల నోటు ఇచ్చినదానికి బేరం సరి పెమేస్తూ, 

“ఎస్సార్” అన్నాడు క్యురాడు; చెప్పినట్టు చేస్తూ. 

“చదువుకున్నావా ?” అన్నాను. 

“ఏదోలెండి సార్. బి. కాం. మూడోయాడాది వరకు చదివిమౌనేశానండి* 
“మరెక్కడయినా వుద్యోగం కోసం (పయత్నించరేక పోయావా?” 

అన్నాను, = 

“నూ మామయొద్దన్నాడండి.” 

“మీమామయ్యేంచేస్తున్నాడు, అత నూ వ్యాపార మేచేస్తున్నాడా?* ఎన్నాను. 
“ఆయ్.” 

నా(పశ్నకి మరో జవాబులాగా పక్కనుంచి వో వ్యక్తి దూకుడుగా 
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వచ్చి “ఏరా ఇంకా మూసెయ్యలా కొట్టు? పోలీసొళ్ళు చూశారంటే నంపుతా 

కార?” అన్నాడు. 

“ఇడగో అయిపోయింది మావయ్యా. ఇదే. చివర బేరం! అని 

కిశ్ళీలు ము ముడిచేసి ఉగైాండ్రూ కే కాగితానికి కన్హైనండి సార్. 99 అన్నాడు కురాడు. 

నను? పరిశీలనగా చూసి “న్సవ్లుస్కారిం గురువుగారు 

"మీరు __.2 "అన్నాను. 

“గు ర్రుబమేదేంబండి? నేను క్రిష్ణమూర్తి రినండి, నా చేత కిశ్ళకొ ట్రైటంచింది 

మీశేనండిో" ఎని "వవ్వుతూ, నా చేతిని వెతిగి పట్టుకుని వూపాడు. 

క్ కొమ్మ చళ్ళ కిందటి 

వి. కామ్, సెకండ్ క్లా కాస్లో పాసయ్యాను సార్. ఎంప్లాయ్ మెంటు ఎక్ 

చేంజిలో రిజీషర్ చేసి వాబిగేళ్ళ యంది సార్. నా కొచ్చినమొట్ట మొదటి 

కాల్ అటల్ తమరు పన్న్చేసే ఆఫీస్ నుండే వచ్చింది సార్. ఎకౌంట్స్ క్ష కర్, 

కమ్ “పెపిస్త్ పోస్టులు సార్, నాలుగు కాలశీంట సార్, ఇరవై ఆరుమంది 

పంపుతున్నారు సార్. క్రమలాంటి వారు కలగజేసుకుంపేగానీ రాదు సార్, 

అంటూ మూడు కోజులపాటు ఎడా తెరిసీ లేకుండానన్ను ఆశయించాడు. 

ఈ క్రిష్ణమూర్తి రి! 

అప్పటికీ యి ప్పటికీ ఆ ఆఫీస్లో ఎస్టాబిష్ మెంట్ సెక్షన్ సూపరిం 

"పెండెంట్ సనేమదో ఒకసారి (ట్రాన్స్ఫర్ 'అయ్యానుగాని" మళ్ళీ పలుకుబడి 

పుపయోగించుకుసి యిక్కడి కే చేరాను, 

సరే. మర్నాడు పెల్చ్ తిరగేసి చూళాను. ఇంటర్వూ ఇంకా మూడు 

రోజులుంది. ఎకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (బహ్మాజీరావుగారు; డెప్యూటీ శ్నెకటరీ అనంత 

శయనంగారు, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ కొండయ్యగారూ ఆ ఇంటర్వ్యూ 

చేస్తారు, (విహ్మా ఇజీరావు ; గారికి నా మాటంటే గురి కదా; పోనీ నేనున్న వీధి . 

లోనే వుంటున్నాడు కదా కాస్త కనిపిస్తూ పుంటాడు మంచికీ చెడ్డకీనని; 'డిష 

మూర్తి కేసు ఆయనతో కదిపించాను. 

జశస్దేన్సు అర్జంటు వవిమీదా కలకత్తా వేశ్ళిపోతన్నాను. ఇంటర్ వ్యూ 

వాళ్ళిద్దరే కండక్ట్ చేస్తారు. సరే మీరు అంత యిదిగా చెబుతున్నారు గనక నేను. 

32 భరాగో సమ్మగ కథాసంకలనం 



:వొళ్ళకిద్దరికీ..విడివిడీగా చిన్న హింట్ యిస్తాను. ఆపై .అత,వి.అ, ష్టం! * 

శ్రీష్టమూర్తికి ౪ ఉటో్య్యోగం 'రాలేదుం 

- సరీగ్గా ఆ. రోజుల్లోనే ; .ఒక కమర్షియల్ బ్యాంక్ .|బాంచికి,. మేన్నేజ 
రుగా నా శిష్యుడు రామ్మబిహ్మం వొచ్చాడు. ఉ దో్యోగ౦ంలో చేరిన .మూడోరోజు 
అత్తను మా.యింటీకొచ్చి. కుళల ప్రశ్న డుగు -తున్న సమయంలో (కిష్ణమూలి 
.తన్యఇంటర్, వ్యూ ఫలితం యేమైందని కనుక్కోడానికి మా ఇంటికే వొచ్చాడు. 
బోలెడు. సార్రీలు కట్టి ( క్రిష్టమూ రికి ఆక్ట్చేదునిజం తెలియజేశాను. నేను అంత 
మర్యాదగా చూస్తున్న మనిషికేదా అని రామబహ్మం ఆసక్తి చూపించి, పట్ట 
భ[దులకి స్వయం ఉపాధి పథ్కాలు చాలా వున్నాయని: అలాటివాట్లో ఏడో ఒకటి 
చేషట్టగలిగితే :'తున'బ్యాంక్ నుంచి రెండువేల అయిదు వందల వరకు అప్పు 

యివ్వచ్చనీ ఈ వూరి (బాంచికి తనే యజమాని కనక “జస్ట్” గురువుగారు 
(మోరల్ : సెక్యూరిటీగా. ఉంటే చాలు. “ఆర్డర్” తనే యిసాననీ . చెప్పేడు. 

దాంతో. 

(కిష్ణమ్మూర్తి .వాళ్ళయింటి .అరుగు మీద కిళ్ళీ, దుకౌణం పెట్టాడు. 
సవ్వ్యాంకు..వొళ్ళు ఇ. డెమ్నిటీ బాండుకి. నామకః తెరిచి వంచవలసీన 

ఈ రెంట్. ఆకౌంటుకి: కొంత. ఖర్చు పెట్టించినా, మిగిలిన డబ్బుతో వాళ్ళ యింటి : 
ముందరి అరుగుమీద గోడలు అల్మారాలు నిర్మించి తలుపు లేర్చాటు. చేసి 
పకడ్పందీగా కొట్టు కట్టాడు (కష్టమూ రిం 

ఆర్నెల్లు గడిచేలోగా నేను అతన్ని చాలాసార్లు పలకరించేను: కిఖ్ళీలు 
తీసుకుంటున్న. ప్వుడల్లా. 

ఇవాళా, శేపా దివాలా తియ్యడం అన్న పే ఉండేవాడు. 

“ఏం వ్యాషారం సార్. అందరూ అరువులు పట్టుకుఫోతున్నారు! ఊన్న 
సరుకులు కొనరు. సబ్బులు తెప్పించావా. అగరొత్తుల ప్యాకెట్లు లేవా. “అయో 
కల నెప్పి మాత్రల్లేవబోయ్ అనే స్తన్నారండి” అన్నాడొకసారి (క్రిష్ణమూర్తి. 

ోద్యాంకోళ్ళు రెండువేల అయిదు వండలిచ్చారాండి? అందులో ఈ కొట్టు 
కడతానికి మునిసిపాల్టీవాణ్ళు ప్లానె పూ చెయ్యటానికి రెండొందలు కా జేశారండి, 
అసలు బ్యాంకి గుమ్మం దా'కేలోపుగానే దాదాపు నూటిరవై రూపాయలై పోయా 
యండి. ఆ తరువాత ఇక్కడ గోడల్లే పటానికై తేనేం. తలుపులూ ఆల్మేరాలూ 



ఐ'తేనేం రోర్తుమిదెకి మెట్టయితేనేం పన్నెండు వొందలై 'పోయాయండీ. "న్లో 

కలపతో బడ్డీ. కట్టించినా వది హేను వందలై పోతా యనుకోండి. అదిగాదు నేననే 

దండి. ఆ “రండు వేలనాలగొందలూ దీనిమీద బెట్టానుగానండీ ' దీనికి బదులు 

ఆరే'సొ మ్ము గుప్చిప్గా ఎవరిచేతుల్లో నైనా పడేస్తే ఉద్యోగమే వొచ్చేది 

గదంటండి?” అన్నాడు క్రిష్ణమూర్తి యింకో సారి. 

నాకు (ట్రాన్స్ఫర్ ఆయినప్పుడు క్రిష్ణమూర్తి తో చెప్పకుందా తిన్నగా 

'చ్యోంక్ కెళ్ళి రామ(బహ్మాన్ని కలిశాను. “కిప్టమూర్తి తరుపున హామి 

వున్నాను కదా: అతను నేడో రేపో కొట్టు ఎత్తేసే టట్టున్నాడు. కొంపదీపి సా 

పీకల మీదికి రాదుగదా” అని రహస్యంగా అడిగోను. ee ' 

రామ[బహ్మం లెడ్జెల్ తెప్పించి చూశాడు. 

దుకాణం తెరిచిన “నాలుగు నెలల వరకు అకౌంట్లో -జమ అసలు నేదు. 

వడ్తీకూడా కదు) 

అయిదో నెలనుంచి, నెలకెంతకట్టాలో అంతకి ఒకటిన్నర రెట్ల చొప్పున 

జము పడీంది. అలా నాలుగు నెలలు పడింది మళ్ళీ గై గెర్ హాజరు. ఆలా మూడు 

నెలలు. పుళ్ళా పడో నెలలో నాలుగు వాయిదాల మొ త్తం చెల్లు, 

“ఈ లెక్కని అతనేమి దివాలా తియ్యడు మేస్టారూ, .అయినా' అతగాడికి 
స్వంత. యిల్లు వుంది. మరేం భయంలేదు; మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళిసొండి, శి 

ఆన్నాడు రామ బహ్మం, ee 

అంతే. [కిష్టమూరర్హిని మరిచి పోయాను. ' ౨౨౨ 
ఇప్పుడు... : న 

ఈ సగరాని కంతటికీ నాడీకేంద్రం లాంటి ఈ సెవెరటీ ఎర ఎం. థియే. 
టర్ జంక్షన్ లో సరిగ్గా థియేటర్ కెదురుగా (కీష్ణమూర్తి కిశ్మీకొట్టు! 
య షేకొహాండు అయినాక వెంటనే డ్రిష్టమా $ ర్తి కిశ్శీకొట్టు మీదనుంచి మేన 

ల్లుణ్నీ చింపేశాడు. 

తనే అధిష్టించాడు ఆ సింహాసనం, . ం. nN 
. అప్పటికే 3 నాకు చేతికందిపోయిన జర్దాకి శీల విశేషం అడిగి తెలుసుకుని 
“నాచేతో ర రెండు కిశ్ళీలు కట్టి ఇస్తాను గురూగారూ అని ముచ్చట పడ్డాడు, 

పళ్ళెంలో తడిగుడ్డ కింద వుంచిన బెంగాలీ త మలపాకుల్ని ఓసారి నిర 
కంగా తరగేసి వదిలే సి 'దైగువన బుట్టలోంచి మ్శరి ఆకులంతేసి పరిమాణం 

దళస రీవున్నవి లాగాడు! వాటిని చక్కగా (శద్ధగా కడిగాడు. 

34 . భరాగో సమ్మగ కథాసంకలనం 



సున్నం రాస్తూ 

. “కవిరి (కాచు) పూస్తూ. 
*“ ఖైమాం తగిలిస్తూ 

జర్దా వేస్తూ 

సచ్చివక్కౌ 

[| ఉప్పుచెక్కా 

యౌలక్కాయి 

పిస్పర మెంటూ తగిలిస్తూ ; చెప్పాడు విశేషాలు, 

ఆ కిళ్ళీ దుకాణం విలువ యెంత లేదన్నా నలబై వేలుంటుందిట ఇవాళ, 

సెంటర్లో పెట్టినందుకు “పగిడీ లాంటి ముడుపు పదివేల రూపాయలు, ' 

'కొట్లోవున్న నిలువెత్తు (ఫిజిడేర్ ఏడు'వేలు. 

9 ఇంక అక్కడి సరుకో? 

'అది కిఖీ కొ పైనా అం పే 

అవునంపే అవును, 

' “కాదంటే కాదు కూడాను. 
.. సబ్బులు, దువ్వెనలు, హేరాయిల్సు, షాంపూలు, 

టూత్ శ పేస్టులు, (బషులు, నాలికబద్దలు. 

బ్లేడులూ, 'శేజర్లు, లోషన్లు, ఆ (బస్సులు, 

పేకదస్తాలు, 'జేబురుమాజ్ళు,బట్టలారేసుకునే హాంగర్లు, క్లిప్పులు, రబ్బరు 

బ్యాండ్సు, ' జెడ పిన్నులు, రిబ్బన్లు. 

కాఫీపొడి, టీ పొడి పొట్లాలూ, టోర్న్విటా డబ్బాలూ రీసిల్సు. బూస్టు 

లాంటి ఇతరపొడులు పాలపొడి డబ్బాలు. 

సిగ రెట్లు విదేశీ స్వదే అనే విచక్షణ లేకుండా కొన్ని డజన్ల రకాలు. 

చుట్టలూ, నీడీలూ పొగాకు 

సూదులు, దారాలు, సుండీలు, జిప్పులు. 

దోమల్ని తరిమేసే కొత్తరకం సర్పాకృతి అగరొ త్తి చుట్టలు, “ 
సోడాలూ, అరటిపళ్ళూ (డింకులు. 

_ఈపక్కం-గా వేళ్ళాడుతూ సీమటపాకాయగుత్తుల్లా రకరకాల రంగురంగుల 

నివిధ .భాషల వారా రాషతికలూ, వారప(తికలూ, మాసప(తికలూ, 

స్తద్యోగ 0 35, 



ఆ లోపల్మఫిజీడేర్ నెత్తిమీద కూర్చునిమరిన్నిరకాలపున్తకాల దొంత ర్ల 

నోట్ పుస్తకాలూ, పెన్సికళ్ళూ, బాల్ పాయింట్ పెన్నులూ వాటి రీఫిల్సు, 

టార్చి లైట్లకీ, రేడియోలకీ, వాడే బ్యాటరీలుం 

ఆఅగరొతులూ, ఫేస్ పౌడర్లు, పెంట్లూ, 

ఎదురుగా. సినీమా హాలు ఉండడం చేత తప్పనిసరిగా అవసరంవొచ్చే 

శల నెప్పిమాతలు. 

అక్కడ లేని వస్తువు సూపర్ జజార్లో కూడా వృండదన్నాడు, 

“పోన్లే, నే ననుకున్న దానికంటే యెక్కువగానే బాగుపడ్డావు.. అదే సం 

తోషం నాకు” అన్నాను, 

అతను నా కోసం (పత్యేక (్రద్ధతో కట్టిన కిశ్ళీలిస్తూ. “ఆమజ్జ తమ 

ఆఫీస్ కొచ్చేనండి. ఇక్కణ్నుంచి (టాన్స్ఫరై పోయారన్నారండి*” అన్నాడు 

కష్టమూ ర్తి. 

మళ్ళా జేబులోంచి డబ్బులుతీసి ఇవ్వబోయాను, . 

“న్సచ్రారే. ఉంచండుంచండి” అని నన్ను. కసిరినంత పనిచేశాడు, 

రే కామేశా ఇందాక అయ్యగారిదగ్గర డబ్బులుచ్చుకున్నావాగ. అని, మేనల్లుణ్లి 

కోపిరాడు. 

“మరే మామయ్యా రెండూపాయలిచ్చా రు$” 

ఆ రెండు రూపాయలు కూడా. ఇచ్చేశాడు క్రిష్ణమూర్తి. 

మేమోకదు” అన్నాను. 
“త్రప్పదండి, ఇందులో పోటీ అల్లాంటిదండి” అన్నాడు కి ష్పన్యూర్తి. 

“మనూశ్యో సుమారు ఎనిమిది వందల. కిల్లీ కొట్లుంటాయకిడివ్వాళ్ల: ఆందులో 
ఐదు వందల్లొకా ఇదే పద్ధతండి. శ పద్ధతిలో వున్న కొేవీ! కూడా మనః 

తెలుగోళ్ళవి కావండి, ఈ మలయాళీ కొట్లు పడతి, చూసి, 'నేర్చుకోకపోకేఃయాపా 

రం పాపాయిలా గుశిడిపోద్దండిః ఇంకొ ఆశ్వెం సగట ఓ కిశకొట్యూను క నిటీ 

కొట్లు కూడా పెస్టేసి దాంటో బన్నులు బెడ్డులు బోస్కెట్లు' కేకులు పకోడీలు 
సమోసాలు మపాలగా ర్లు న్నాఠండిఐకాఫీలుం టీలు "టోర ఫైవిటోల్తో: "సయి 

తంగా. ఆళ్ళండి; వుదయం ఐచున్నర్రకి: కొట్టిచెప్పుతా రండి: 'ర్నాతింహదిన్నర.. 

Sen 
4 | నఖ ర్ట 

36' భరాగో సమ్మగ కథా నంకలనం' - 
% 



దాహ్నాక పోలీసోడు అల్లంతదూరాన్ని కనబడేవరక అలా కూర్చుని అమ్ము 

తానే వుంటారండి. కూర్చోటానికి ఇసుగై తే నుంచుటారంశేగానీ, కొట్టుదిగి 
బేటిక్మైలండి, ఇంకా అది పట్టుబడక నేను' మా మేనల్లుజ్జీ: రప్సించానండి : ఈడికి 
పర్దేనిమి దెళ్ళు లేవండి, కాని నెలకి వంద. యాబె జీతమిచ్చి తిండెడళ 
న్నానండి,”. 

శకరకాల. వాళ్ళతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడ డ ౦కో.సం కాబోలు. క్రిష్ణ 

మూ ర్తి భాషకూడా మార్చేసుకున్నాడు. లోగడ ఈ రకం యాసలేన'క్లే నాకు. 

జ్ఞాపకం. 

“మీ త్రమ్ముడుండాలి కదా” అన్నాను.. 
“ఆడు ఇంటి దగ్గర పెట్టిన దుకాణం చూస్తున్నాడండి: ఒక ఆటో 'కొను' 

క్కుంని. వెనకాల కేరియర్ పెట్టాముండి. ఉదయాన్నే. ఐస్ ఫ్యాక్టరీ కెళ్ళి ఐస్ 

శెచ్చినల్నబె:కొట్లలో యేపేళ్తాడండి (మాతో. పాటున్ను.అలా మూడుసార్లు తిరుగు 
కాడ ౦డీ. . 

“నురి అతనలా తిరుగుతున్న ప్పుడు. ఆ దుకాణం ఎసరు. చూస్తారు?” 

“మా చెల్లెలుంది. కదండి; కాసేపు కొట్లుమీద కా సేపు, ,మిషనుమీద. 
కూర్చు ౧టాద డి. 9 

“కుట్టు మిషనా?” 

“కుట్టుమిషన్ మాయావిడదండి. మా చెల్లెమ్మ అపు హయ్యర్ పేస 
యంది ' కోదండ మా యిల్లేమో జిల్లాకో ర్టు ఎదట గదండి* అర్జంటుగా. వైపు 
గావల్యిన కాగితాలు అలా. 'వొచ్చివడా వుంటాయండి. 99 

ఇలా అన్నీ చెబుతూనే కొట్టు మూసేశాడు" (కిష్ణమూలర్తి మేనల్లుడి 
సహాయంకో. తాళాల న్నీ. న్వయంగా లాగి చూసుకుని' 

“పదండి” అన్నాడు. “అన్నట్లు, ఇప్పు డెక్కుడరడి, మనిల్ల ండీ?”- 
న. సీతమ్మధార కొండ వొడ్డునయ్య. న 

“టి. పి.టి: “స్టలంకొని కట్టించారాండి?”: 

కదయ్యా బాబూ క్యార్లర్సు“ 

“అయి బాబోయి ఇ౦తరా తప్పుడు ఎలాగె లారండి?ఉండండి నేను (డౌవ్ 
చేస్తాను.” అని కిళ్శీకొట్టు పక్క సందులోంచి ఒక స్కూటర్ తెచ్చాడులఒరే 



కా మేళ! నువ్వింటికెళ్ళిపో, నేనాక అరగంటలోల్లగు రువుగార్ని దిగ బెట్టొ 

చేస్తా.” 
“స్కూటర్ కూడ్యాకొన్నావన్నమాట.ో 

“తమ దయవల్ల అన్నీ కొన్నానండి. మంచివి రెండు ఇళ్ళస్థలాలుకూడా 

సంపాదించేనండి, ఈ యేడాది అవి రెండు అమ్మేసి కార్పొరేషన్. వాళ్ళ 

షాపింగ్ కాం'ప్లెక్షలో ఒకదాంట్లో డిపార్ట్ మెంటల్ స్టోర్స్ తెరుద్దా మను 

కుంటున్నానండి.” 

మా క్వార్టర్సు దగ్గిర నన్ను దింపే పస్తూ అడిగాడు “ఇంకా తమకెంత 

సర్వీసుంద౦డి మ మాస్టారు?” 

త్రో యెక్క_డుంది నాయనా? మామూలుగా అయితే ఇంకో రెండేళ్ళం 

డేదే, కాని మొన్న జీ.వో, వొచ్చిందిగా, ఈ నెలాఖర్న రిమైర్ కావల్సిందే 

అంపే ఇంకో అరురో జులున్నట్టు లెక్త!.... అది సరేగాని. ఈ రిమె గరిట 

అయిపోతే, కొన్నా.గాటు ఏదైనా పని దొరికితే చెయ్యాలనుందయ్యా.... 

అంటున్నాననుకోకు . నాడు. నాచుట్టూ రాత్రీపగలూతి రిగావు. ఉద్యోగం 
కోసం. నేను ఇప్పించ లేకపోయాను. అదంతా మనసులో - పెట్టుకోక "నాకి 

స్పృతు ఎక్కడైనా చిన్న ఉద్యోగం చూపిద్దూ.నీకు పుణ్యముంటుంది!“ 

“ఎంతమోటన్నారు మాష్టారు. మీరు నాకు ఉద్యోగం యిప్పించుం'టే 

నేనొక్కబ్దే ఈనురో మంటూ నెలజీతం తెచ్చుకుండేవాజ్టేమరి అనాడు నన్ను 
వ్యాపారంలో పెట్టాకి మాత్రం మీరేగదేటి. ఆధారం సూ పించింది?” 

“సరేలే మంచివాడివి కనుక గుర్తుంచుకున్నావు. మరి నామాపేం 
జేస్తావు?” అని విలదీపేను: (కిష్ణమూ రి బుజంమీద చెయ్యేసి . 

“ఇరవయ్యెనిమిదో తేదీ గందడి మాష్టారూ, తమ రీమెర్మెంటు? ఫ 
తారీకుని కవిపిచ్చండి, తమకి ఏదో చేస్తాను. గాడ్ |పామిస్“అని సూట్ 
కీక్ కొటాడు కిళ్లీ కొటు (కిషమూ రి. 

ఖు (cay ణి అనో 
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ఆలిండియా రేడియో (విశాఖ) వారి “మూ పర్ పీట్ 

(పనారం: 56,4287 తరవాత మళ్ళీ మళ్ళీ 

తడిసి ని మోపెడు 
వమా రల rs han Th: 

నా వంధొమ్మి దోయేట చేరాను. ఫొలాలూ. స్తలాలూ క్రాల్రిచ్చే నోశ్వే 

ఉదో గంలో అప్పట్లోనూ ఆ తరవాత చాలా కాలంవగకూనూ మన రాష్టంలో 

చాలినన్ని రోడ్డు ఉండరా రోడ్డున్నా బస్సుసొకర్యాలూ లేకా నా ఉదో్యగదర్మం 

చాలా కౌలం పాటు నడిచే నిర్వహించాను. 

_ _నడిబీ నడిచీ కొలిచీ కొలిచీ రాష్టంలోని ఇరవై మూడు. జిల్లాల్లో వద 

కొండు జిల్లాల తిరిగాను సాగినన్నాళ్ళు సాగిన నా నడకకి సుమారుఎనిమి 

దేళ్ళ కిందట మో పెడ్తు ముమ్మరంగా మార్కెట్లోకి దిగినప్పుడు _బేకుపడింది 

(్రేకుపడ్డ నడక అక్కడ అగి పోయిందనుకోకండి,నా నడకకి పడ్డ బేకువేగాన్ని 
'ధ్వనినీ 'పెంచడానికీ నా స్తానిక (ప్రయాణాల పరిమాణాన్ని గుణీకృతం చెయ్య 

డౌనికీ పడ్డది గాని ఆ ఫెయ్యడానిక్కా-దు ఎందుకం కే ఆ ఎనిమి దేళ్ళనాడు 

నేనొక మో సెడ్ కొన్నాను. 
దరి దుడు తల కడిగితే వడ గళ్ళవాన అన్నారు, అలాగా నేను మో పె డ్ 

కొన్న మర్నాడు డ్యూటీకొస్తుండగా ఎ హెచ్చరికా లేకుండా వానపట్టుకుంది. 

ఇంతా అంతా కాదు, అరగంట వ్యవధిలో అరవై మిల్లీ మీటర్లు కురిసి “కకీమన 
ఆగిపోయింది, కాపురం మల్కా పురంలోనూ డ్యూటీ “దాన్లోనూ కావడం వల్ల 

శ అరగంట (పయాణంలోనూ నేనూ నా మోపెడూ చిత్తుగా తడిసి ఓ కిలో 

మీటర్ దూరం బండి తోసుకోవలిసొచ్చింది, నే ననుకున్న శే నన్ను పలకరిం 

చిన వాళ్ళందరూ మోపెడ్ కొన్నారా; ఎంతె ం౦దిఅని అడగడం; అందరి3 

ఒకే సమాధానం చెప్పడం సంభవించింది "అే -తడిసిమోసపెడు. 

అందరూ ఆ సమాధానాన్ని అలా మింగేసి వూరుకున్నారు, మా డాక్టర్ 

(ఫెండు మాత్రం “పోన్లే, ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు కూడా ఓ బండివాడి వయ్యేవన్న 
మాట అన్నాడు, అతను అంతకు ఐదా రేళ్ళ కింద కే ఇంటి వాడూ బండివాడూ 
అయ్యేడు. అంచేత మరి నేనేం మాటాడలేదు. 

అప్పుడెప్పుడో ఒకాయన మేక పిల్ల నికొనుక్కెడుతూ వుంటే ఇది మేక 

gr une 
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పల్ల కాదు కుక్క పిల్ల అని_పద్ధతిగా చెప్పి క్యుటచేసి ముగ్గురు . పెద్దమనుషులు 

ఆ మేకపిల్లని అపహరించేరుట. అలాగ అపహరించే వుర్దేకంతో కాకపోయిన 

నా మాపెడ్వీ, దాన్ని కొన్నందుకు నన్నూ అపహాస్యం చేస్తూ జనం డైలాగు 

జెయ్యుడ ౦-ఆ దో (వహసనాల మాలిక, ఆ వివరాలు కొద్దిగా "మనవి చేస్తాను. 

పాపారావగారిని, విశాఖపట్నం రచయితలకి ఓ 'అన్లివైడ్ 'క్రిటిక్కు 

రాజకీయ శాస్త్రం నుంచి రతి శాష్త్రం వరకు అన్నీ చదివి వమర్శించడ మే ఆతని 

కాలక్షేపం, ఓ అరగంట ఆతని మాటల్ని ఫాలో అయినవాడు ఐదారు జీవిత 

సతాజ్టదిను [కొత్తగా (గ్రహించక తప్పదు. ఆయనొకసారి నేను మోపెడ్ మీడ 

వెపండగా తట స్తపడ్డాదు. అస్పతి డౌన్లో' స్వరుమని వోచ్చేస్తూవుంశే. 

ఎంతదూరం వించి చూపేడోగాని చెయ్యి అడ్డం పెట్టి ఆ 'పేడు, “పటివాయ్, 

మంచి"జోరు మీదుందే ఎవహారం!” అన్నాడు. “బోను, "మోటారుంది కదా 

ఇంకా జోరుగా వెళ్లక పోవాలా?” అన్నాను.” నన్ను పౌల్టీ దగ్గర డింపె 
పావేటో అన్నాడు. “ఓ!” 'అన్నాను, వెనకాతల కూపోమని. సూచనేశేసి, 

ఆతను నావేపూ నా దిండివేపూ పరీక్షగా చూసి “లాబంలేదు గురూ. ఇది మన్ని 

కాయడు. దీనికి గుండె సిన్నధి, సీ టుసిన్నది:ఇలాటిది కొన్నావెటి గురూ, ఆగి 
నన్నా ల్లాగి నావు గదా, కుంచెం పెద్దది కొన్లేకపోయేవా!* అనేశాడు. 

మరోమాటు మా బావమరిది కూతురు _వరలమ్మే- ఇంటరో యేదో 

చదువు తూపుండేది అస్పలబ్లో. దొండపర్తి బస్టాప్ దగ్గర “మామయ్యోయ్ 

ఆని పెద్ద శేశేసి ఆపింది. “ఏంటి మామయ్యాకొ త్రి తగ అటూ-యిటూ చూడ 

కుండా “వెపోతన్నావు? ఎవ రేనా లిఫ్ట్ ఇమ్మని అడుగుతారని భయ'మేనా 

ఆదంతా?” అంది. “అలాకా్మదే మేనకోడలా, 'ఈవూళ్వో మోటర్ల వాళ్లు రోడ్డు 

మీదా (టాఫిక్ సిగ్నల్స్ మీదా తప్ప మరెక్కడా దృష్టి పెట్టుగో హడదు 

యాబై గజాలకో స్పీడు శేకర్ పదేసి గజాలకో గొయ్యినీం మనుషుల వేప్పచూస్తూ 

పోత్తే గోతులో పడ్డం భాయం, అందుకని! అన్నాను “ఐతే నీ మూషిక 
వాహనం మీద నన్నెక్క-వియ్యవా?” అంది “ఎక్కడ దించ మంటావో 

ఆన్నాను, “జగదంబా సెంటర్లో దింపీక్హొమయ్యా అక్కణిణంచీ కాలేజీకి 
బన్సులో వెళిపోళానూ “ఆంది, 

ఒకటికి రెండు [పాణాలు కదా అనీ. అందులోనూ ఆడపిల్ల కదా. అనీ 
జాగర్తగా వెళ్తున్నాను, ఆపిల్లకి ఆస్పీడు నచ్చకపోతే గేరమార్చు.. స్పీడు 
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మమ్మల్ని దాటుకుని య. నేను సోగా వెళ్లే బండి కొన్నానని 
విసుక్కుంటూ విశ్వనా: ఎంపిల హం దగ్గర బండ జపించి దిగెళ్ళి గోయింది, 

క గ అద నాన ల వాం చు సం యం. క నించి, ఆఖసు5 సచ్చేటప్పడు ౨ ౦జా్టామని నలబై కిలోమీటర్ల స్పడుతో 

వచేనూ నొ, బండికేం అని ధీమా పడ ౦ మొవఐకును. ఓకోజు _అలాననూ, 

బ్రాల 
క్రూ! జజ తెలటి పిల కూచుళుండి. ఉంటేనా కేం? ' నెనునా దండిత్తో గ _ un డా యా 

ఆబండఉసి దాక శానన్నది 'తేబ తెల్లమైపోయింది, 
అయితే అతనలా ఊ రుకోలే ము. ఓకనిమిషం గడిచేలోగా దుబ్ డుబ్ 

గ లాడ్రు కంటూ నా కుడిపక్క_గా వొచ్చేసి “మిస్టర్ , ఓ కణం ఆగసతావా నీతి 
ఓ 

మౌట్లాడాలి !” అన్నాడు ఇల్లీ షు లో. నాకు 5 "ది భయం వెసింది. అతని బండి 
మీధ. “నేవల్ :పోలీసు” అని రాజంది, ఎప్కువ స్పీడులో పస్తున్నానని నా మీద 
ఏదైనా కేసు. "పెట్టమని సివిల్ .భోలీసుకి సలహాగానీ ఇ ఇచ్చె సాడే మో! నా నాయనా 

అనుకున్నాను. కాని అంతలోనే. దైర్యం తెచ్చుకున్నాను. నా బండి ఏక్సిలరేటరు pa 
ni 

సరుకే గాని గేరు బండి కాదు, దంత ఎక్కుంన్నా నలబై కిలోమీటర్ల స్పీడు బీ 
॥ 

ం, రంజు 
ఉరి 

పక్కగా తీస ఆపాను. ఎందుకేనా మంచిదని, కిండికి దిగి, నిలబడి, బైండు 

కూడా చేసేను. అతను నా బ్రుడిని దాటు కెళ్ళి అక డ తనబండి ఆపి; ముందు. 
నో ఆ. అమ్మాయిని దిగమని, పరదాల తసుదిగి;"శాంలని నా దగరి కొ చ్చేదు. | ' 

(on) nm 

__ “ఎన్నాళ్ళయింది, ఈ బండికొ ని?” 

“రెండు నెల్ల వు ఏత ది” 

ఎ “దిండి హోండిలూ (బేసలూ అవీ పట్టుకుని చూశాడు. ఓసారి సార్ 
చేస్తాడు. కశ్లెగరెసి ' “ణ్రానే పోతున్నట్టుం దే: 99 అన్నాడు, 

పరవాలేదు”. ఆన్నాను, జాగ ర్త భయం నాస్తి ధోరణిలో. 

“అదే నేనూ; అసుకుంటున్నాను. అవి; అ అమ్మాయిని రమ్మని సంజ 
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చేపేదు. ఆవిడ రాగానే “చూశావా; న
ే చెప్పే. అన్నాడు. నావేపు తిరిగి, 

అభ జ గ శకి 

అమ్మ ఆవిడకి ఇలాటి 
దొకటి కొందామని ఉద్దేశం. మీ సలహా ఏమిటి? 

అన్నారు. న 

"దాంతో నాకు భయం ఫోయిందిగాని ఏదో వికొరం పుట్టింది. “ఓ, తస్ప 

కుండాను, ఇక చేను వెళ్లొచ్చా?” అని బండి స్టార్ట్ చేసాను. 

శీవశాన్న్ గురించి సూక్కు
ంలా మోక్షంగా వ్యాఖ్యానం చెయ్యమని.

 nm 

కఠ్వవే కన అడిగితే ఆయన చే ప్పేడుట: జీఏఠం' అనేది, మాట వరసకి 

న్ క మ్యతుడూ కాఫ్ హోటలుకి వెళ్ళి చెరొక రవ్వ దోశె ఆర్జరివ్వడం 

రాలేనని జప్పొచ్చు . "సర్వర్
 కి, మీ కిద్దరికీ విభేదాలు కల్పించాలన్న

 తోలంపు 

తేషు. దోష వేపి వడు మి మిమ్ము శ్రల్నసలు 'చూడరేచు! "కాని చివరికి ఏమైంది? సీ 

మికుడి Ee పగి ఉంచిన ప్లేట్లో దోశ కొంచేం పెద్దది; మ మరొక 
చాయ 

ష్మరగా కాలింది. అనిపిస్తుంది అంతే... 

తనక్ లేదని ప ఏడిస్తే వో కన్ను చ కోతందనీ, ఇంకో
డిక్ ఉందని ఏడిస్తే 

కనిన క్వార్టర్స్ ! కన్నా (నా వేజ్ (గూప్లోనే ఉన్న కృష్ణారావు కిచ్చి 

కోరక ర్స్ ఆరో గ్య, కమా. ఇంకా కొంచేం లోతుకి వెడితే | చూ ఆవిడ కన్నా ఆ 

మునోహా కారాక గా 'పేళ్ళాం శిసమైందేమో భూ పిల్లిలకన్నా. గోవి
ంచరాపు 

గారి పిల్లలు స్మార్ట్గా ఉంటారేమో. 

నాక శెలును, మీరో చాలామంది ఇలా ఆలోచించరు. ' ఎవరికెలా రాసి 

(నా ఆర్షతలే కే ఉన్న 'సోర్యారాసే కొచ్చిన.
 poe మంచిదేమో. మౌ 

అనుథిఏసున్నారని సి నాకు శెలుసు, కాని నాదే ర్యా మేన వో... సంత్భృప్రి 

అన్న: wu రేపంతాపోయింది' రోడ్డుమీద “సామోపెడు తోలుకుంటూ 

మోటోరు ఏ వాహానాలు దేన్ని చూసినా నాకు చిరాశే, అనూయే. 

నాని గం హార్సొసపర్ చండ్కేజా. ఆఫీస్లో. నా రూమ్లో నోతోకలిసి పని 

రక టకం. 'హార్చ్పవల్ ఇండ్రున్నాయి.. పక్క రూంలో 

మటు రక -ఒకటిం .. ముప్పాతిక, = ' రెండున్నర, 
/ 

' ' Pee rhe NE hm WE ట్ 
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మూడున్నర హోర్స్పవర్లు గల బండ్లున్నాయి. వాళ్ళందర్నీ చూసి అసూయతో, 
చిరాకుతో కుళ్ళిపోయి. చస్తూ వుంటాన్నేను, మా ఆఫీసులో మిగిలిన స్ 

చాలా మందికున్నవి మో పెడ్డే, అయినా అవన్నీ ఇంశేవేవో కం పెనీలవి. 

మోపెడు కావు తడవని మో పెడ్డేమోనని నా బండికన్నా ఏదైనా యమ 
ననీ అనిపిస్తుంది అ స్తమానంన్ను.. 
ఈ 'ఎనిమిదేళ్ళలోనూ నామో పెడ్ని చిన్నచూపు చూసిన. సంఘటన 

బై కేనేమి, దాన్ని కొస్నందుకూ, ా_ అనేక మందిలాగా ఎడాదో రెండేళ్లో గడవ 

గానే అమ్మి పారేసి మరో పెద్దబండి కొనకుండా దాన్నే మెయిం కేన్ చేస్తూ 

ఏకబండీ (వతుడిగా కొనసాగుతున్నందుకూ.__.నన్నో అ పయోజకుడిగా చూసిన 

సంఘటన లై తేనేమి, చాలా జరిగేయి. మాట వరసకి కొన్ని ఉదాహరిన్తాను. 

5 ఓసారి. కాలేజీ డౌన్ మీదుగా. ఈ కలెక్షరాభసుకి వెహం౦డగా కి త్రోవలో రెల్లి 

వీధి దగ్గర ఏమైందనుకున్నారు' ఓ ఇద్దరు, రో డ్డుమభ్యని నిర్భయంగా నిలబడి 

ఏదో మాటా మాటా అనుతంటున్నారు. నేను హారన్ మోగించాను, వాళ్ళ 

కదల్లేదు. వాళ్ళ గొడవే వాళ్ళది! వీళ్ళ పని ఇలాక్కాదని బిండి _ ఆసేను 

అంటే. ఇంజిన్ ఆపకుండా (బేకుమా(తం వేసేనన్నమాట. మళ్ళీ హారన్ 

మోగించేను. అబ్బే, వాళ్ళు ఆంగుళం కూడా జరగరేదు. ట్రాఫిక్ రూల్సన్నీ 

తస్పని సరిగా అమలు పరుసానని ఆర్. టి. ఓ ఆఫీసులో రాతమూలకంగా 

హామీయిచ్చి రోడ్డు టాక్సు కట్టిన నాకు, ఏ హామీలూ ఇవ్వకుండా రోడ్డు తూ కు 

కూడ కట్టకుండా వున్న వాళ్ళు, ,దారివ్వకుండా నిలబడ్డమా అని నాకు ఉకు, గ్రారోష 
మొచ్చింది. జేబులో చెయ్యి పెట్టి రెండు పదిపైసల  నాణాలుతీసి ఇద్దరికీ చెరోటీ 

ఇచ్చాను. వాళ్ళు కొంచెం ఆళ్చర్యాపడినా అసంకల్పతంగా 'పుచ్చేసుకున్నారు, 

నేను, బండి లాగించేసి జోరుగా వెళిపోతూ “గుడ్లోడికీ చెవిటోడికీ దర్మం” 

అనీ కేశేశాసు. 

_ “మరో మా పేమైంవనుకున్నారు? డె మండి పార్ట్ కి దగ్గిరగా రోడ్డు 

వరకే. మళ్ళా) ఓ నలుగురు .నిలబడి ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుసారు, ఏందుకు 
అనే. విషయం మీద కాబోలు, త్మీవమైన చర్చలో ఉన్నారు. వాళ్ళకూూ-డా 
తప్పుకోమని. సూచిస్తూ హారన్ కొట్టాను. వాశ్లేం త ప్పుకోలేదుగాని అందులో 
వొకొయన, “ఏందుకు” అన్నట్టు చూశాడు, చుట్టూ చూశాను. ఎంతెంత లేసిపెద్ద 
పెద్ద వాహానాల ౨ వాళ్ళూ మనకెందుకులే . అన్నట్టుగా వాళ్లే త ప్పుకునిజ్ష! హోతు 

తడిసి, మో ప్లెడ్డు 43 
hy na న్ న ల ఇం | 

", she తో Wye wr జ Un ॥ | 



sy 
a శీ ళ్ a ర యా 

షస “ఇదేగా అని పక్కనే ఉన్న పోరు ,-చేపు చూపి ంజ
ాడు:అతసు. 'నేను 

బండి (బ్రేకులు వదిలి ఏక్సిలరేటరు బిగించి “మరి "మి మీ మీటింగు" రోడు మీద 

పపేళేమిట్లో” అంటూ లాగించేశాను! +. 

గ ఇంకోమాటు....ఇసకతోట దగ్గిర! ఇసకుకో టంకే _ తెలునుగా, 'మంచి 

రద్దీ అయిన ప్రదేశం, జనం బోలేడు. ఇళ్ళ కట్టుకున్నారు. అయినా ఎవ్వరూ 

ఇళల్లో 6 ఉండరు. అంతా రో డ్రమీదనే ఉంటారు.ఏడాది పొడుగుతా 'కలిపి కనీసం 

పదిమం | ఒక్క పిక్నిక్ సీజన్ లో మాత్రం ఇరవై మంది లారీలకింద 

మ దసరకన ఉంటారు. ఎక్సిడెంట్ జరిగిన గంటలో అంతా చస 

క చేటు నడుపుతున్న ప్రకారం. సోకే అతన్ని గుదేయడం “ఖాయం, 

తటునానరే. పె శ్లేపోయిన' పిల్లి మేనత్త త్రకొడుకుని చూసి చెదరనట్లు  దీమాగా 

'వేశ్లేడతను. నేను రోడ్డుకి. పక్కగా నా బండి ఆపి (ఇంజీన్ అవలేదు, (టెశేసే 

వంకే ») అతన్ని పిల్చాను, ' “అప్పారావు ఇటో ఓసారి!" అని... : 

న ఆతను వచ్చేడు. “నాపేద్ అప్పారావు 5 కాదు” . 

శసీంహాచలమా? అన్నాను 

జక్రాద్రేణ ౮” 
గ . తపో పైడితల్లి, 3 అన్నాను, ' ue _ ల 

. “అక్రీశాదు ఇంతకీ ఏటి” అన్నాడత ను 

" నేను కశ్లేగరేసి * “మంచి 'పెర్సనాల్టీ నన్నావోయ. = “అన్నాను. 

అకమ కాలర్ పైకెత్తుకుని మీనం సవరించుకుని “అయి.” అన్నారు, 
ఖుషీగా... . 

“కాప్టీ ఇదుగో ఈ రోడ్డుమీద. నువ్విప్పుడు - నడచినట్టు నడిసే ఏ 
యో 'గుల్జేవి కాలో: శయ్యా “ఇరిగి పోద్ది: నువ్వు 'అస్పటలుక్ ఆడు జేలుకీ 

ఎళిపోతారు. కళ్ళారా. అవి బోధించి. యర్శాపకారం బిండి లాగిర రజేశాను. 
ఇలొగ (టాఫిక్ రూల్చు.గురించీ 'రోడ్డుమధ్యని పాదచారులు నిలబిడుట 

కేక నడచుట యందలి ,వమాడములు అనే విషయం. గురించీ ఇంకా" శః 

వూళ్లో ఏీడులకలి శం .వేకొమ్మిదివేల తొమ్మిదివందల మందికి = పెగా. "చెప్పాలి. 
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ఎందుకం పే ఈ. వూరి జనాభా ఎనిమిది, అకలుట, అయినా నేను నిరుత్సాహ పడ 

దల్చుకోలేదు. 

_ మొన్నోరోజు ఆఫీసు నుంచి కొంచెం త్వరగా ఇంటికొచ్చేపేను, 
మళ్ళా బయటికి వెళ్ళవలసిస పనున్నాది కదా అని మోపెడ్ ఇంట్లోకి తెచ్ళీ 
కుండా రోడ్డు వారని ఉంచీ సే సీను. కిటికీ పక్కని కూచుని కాఫీ తాగుతూ ఓ 

కన్ను అ అటుంచేను. ఇంతలో ఎవరో ఓ మనిషి నా మో పెడ్స్ అదే పనిగా 

గమనిస్తూ అందుకోసం. దాసి చుట్టూ _పదక్షీణాలు చేస్తున్నట్టు తెలిసిపోయింది. 

ఏదైనా ః కుక్క అలా తిరిగిందంే దాని అర్ధం వేరు కనక “వెంటనే లేచి వెళ్ళి 
తరిమేసే పని, అయితే మని పే కదా అని సర్లక్ష్యం చేసినందుకు అతనేం చేశా 

కనువన్నారూ? ' 

అబ్బే! ' అతను నామోసె డ్ దొంగతనం చెయ్యలేదు. దానికెంత గుండె 

కావాలి! అసలు ఎవరైనా ఆ మోపెడ్ని ఉన్నదున్నట్టుగా స్టార్ట్ చెయ్యగలిగితే 
_ సన్మానం చేసో చప్పట్లు కొట్టో దాన్ని అతనిపేర రిజిస్టర్ చేయించేసే 

యొచ్చని నా సహాభ్యాయులు కొండరు అంటారు. 

అయితే అతనేం చేసేడు?” మా పక్యవాటా వాళ్ళ తలు పుకొట్టి ఈ 

మోపెడ్ ఎవరిదండీ అని అడిగేడు, వాళ్ళు నాపేరు చెప్పి, మా. వాటా చూపిం 
చేరు, (అంతా కిటికీల్లోంచి కన బడుతూనే ఉంది.) అతను మా తలుపు తోసు 

_కున్లి లోపలికోచ్చేసి నమస్కారం చెప్పి కుర్చీ ఈడ్చుకుని కూచున్నాడు. నేను 

ఫలానా కంపెనీ మో సె డ్త సేల్స్ (ఫౌమోటర్న్ని చెప్పేడు. నాకు అర్ధమై 
పోయింది. నా మోసె డ్ ఆ కంపెనీదేగా, ఫ్ సర్వీసింగు, చెడిపోయిన. పార్టు 

లకి బదులు కొత్తవి చవగ్గా సరఫరా చెయ్యడం అలాంటి కార్యక్ర మాలేవో 
'ఉన్నాయగావ్యను, అనుకున్నాను. 

- అతను చెప్పింది వింపే నాకే కాదు,' మీక్కూడా కోపం వసుంది.. 

"నొ మోపెడ్ ఎనిమిదేళ్ల నాటి. మోడల్లొదిట. దరిమిలును ఆ కంపెనీవారు 
ఇంకా కొంత కృషిచేసి ఈ మౌ సెడ్ నాణ్యతను పెంచుకుంటూ పోయి -కొ త్త 

రకాలు విడుదల చేస్తున్న కారణంగా నా 19079 మోడల్ మోపెడ్ ఇంకా 
రోడ్డుమీద తిరగడం కం పెనీకి అంతమంచిది కాదుణ. అందుకని దీన్ని ఏదో 

ధర కం పేసీకే ఇ చ్చెయ్యాలన్నాడు. 

ks] 
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కొంచెం జాధ పడా, ఓపిరికి పోనీ సరల అన్నాను. ఎంతధర 

ప్పొచ్చు--- ఆని కొయిత 0 కలం క్సి లెక్కే.శాను. మొదట కొన్నది. మూడు 

ల ఎసిమిదివంచలకి ఏడదిలో రెందు మైర్గూ ట్యూబులూ పోయాయి. అప్పట్లో 

మూడువందలు. రెండోయేడు నడుస్తుండగా. ఓమారూ, నాలుగేళ్ల తరువాత ఓ 

మారూ ఇంజిన్ రబోర్ చేయించేను. మూడువందలు ఆరో యేడు నడుస్తూ 

పండగా కొళ ఇంజిన్ జేయించేను.. ఆరువందలు. మధ్యలో మరో రెండు 

సారు శద ట్యూ బులు మార్చాను, ఆరువందలు. మొన్న డిశ ౦బర్లో కార్చు 

క్జరు కొ తిది వేసేను. మూడువందలు, ఇంకా సై లెన్సర్ డీ కౌర్చనెజ్ 

చెయ్యడ ౬. (చేకు షూలు మార్చడం, బల్టులు మార్చడం లాంటి చిల్ల రమల్ల్హర 

పనికీ ఐదువందలు పెట్టాను. అంతాకలిపి ఆరువేల నాలుగు వందలై ౦ది. 

రి ఈ వనిమి దేళ్ళూ పెట్రోలు ఫోయించేను కదా. దానికో నాలుగు వేలేనా 

అయ్యుండదూ అంచేత పది వేలిచ్చి పట్టు కుపోతే అదే పదివేలన్నాను. మీరు 

నవ్వుతున్నా కదూ, అతనూ నవే కడు, అదంతా ఎందుకు గానీ, ఇచ్చే ధర 

చెప్పేమన్నాడు. 

“ఇచ్చేధర కాకపోతే మరేమిటి! ఇప్పుడు మీరిది పట్టుకుపోశే నేనుకొ త్త 

బండీ కొనుకో్కవాలి కదా. ఈ మాటు మోపెడ్ కాకుండా కసీసం రెండు 

గేరైనా ఉండేదిగా చూసి కొనుక్కుంటాను.”' అన్నాను. 

“ఆలా అయినా ఎనిమిది వేలకి మించి లేదే” అన్నాడతను, 

“అవునయ్యా, ఎనిమిది వేలకి మించిలేదు. కాని ఇప్పుడేదో కొ త్తరూల్ 

వచ్చింది కదా. సన్నం దేళ్లకి pe రో డ్తుటా రాక్ కట్టాలని, దాని మాపేమిటి 

అతను కోపంగా మొహం పెట్టి “అసలు మా కంపెనీ మోపెడ్ని మీరు 

“పేన్ చెయ్యకం ౦డౌ డొక్కులాగా కయారుచేసి. ఏ కీలుకా కీలు. 

 వ్రమీద రః ఢమ ఢమ థమ ఢమ. అని .చేప్పురు చేసి. అందరి 
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“వెడోంటు మేరీమ, సు వావ్ అని నూట ఇరవై ఒకటో సారి 
మ 

కూడా అతి తియ్యగా అడిగింది కమా మేనోస్. అదెందుకో వెగటుగా విని 

పించింది సుబ్బారానేకి, ఇంటివగ్గిర నించి వచ్చిన ఉత్తరం ఠపమని నేలకేసి 

ఆ విసురు నామీద కాదులే నాకు తెలుసు” నన్నట్టుగా కమ్హా మేనోన్ 

ఒళ్ళంతా కదుపుతూ గుముగునుమని నవ్వురుంది, టి me స న్చారావుయివ 

గాగాన ఉంటుంది, కమ్లా మేనోస్ .... పసులయాళది.... *ఆడదీ 

మలయాళచి __. బఐహాూక కలు "కెలిసెన శాణనీ?” .... కట్టినట్టు కట్టుతట్ట 
కు 

కుండా, పెటినటు బొటు ' పెటవండా, చుటినట్రు చాటు ఎడి చముబకుండొ 
౧ ౧౧ ౧ చ అ బి ల క్ 

ల వ అన ని, చే? ఇ అస అదీ వన్ గ నానీ అల శ వ) వ + శ Ry 

ఆఖరికి అలరెనౌ స౦ చణ పెద్దతీల రండ నాటు. బియ్యంండా. చితాకిగా 
య 

తిరిగేస్తూశంటు ౦ది. 

వె డోంట్యూ మేర మీ = వెడోంట్యూ_ మం” అమ్మ దాబోయ్, 

(కమంగా ఈ సుమ “నన్నే పెళ్ళాడవోయ్, నవసింహోఫొఅని సాడి 

నట్టు పండయో(౮ 

ట్యొంటీ నైన్ . వెడోంట్యు చేద్రీ నుడీ అనే అడిగేది. 

వాకంభించినా, మొదద్లో ళ్ ర్త మాన, యువాఠ 

ఇరవై తొమ్మె సెళు, బుదవడ |, పతిమొగా డ్ని"నువ్వింకా “పెళ్ళాడ వేమో” 
భీ a ' గ 

అని నిలదీసే అడిగేశే అంతంతరేసి ఆడవాళ్ళు కలకత్తారోనేకాము. రౌకినాడ 

లోను కావసినంతమ౦చి కనబడతారు. 

అయితే ఆ _పశ్న అందమెన భూమెక తో ముసాబె వనుంది' 
(san nt ne అంశాల 
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॥ ఖో a ఆలస లే ననీ ఒక a ప 

ఇంళ చేమండదు, ఉగాది పచ్చడిల్ ఉన్నట్టు తగుమాతం వగరూ 

తీపీటాడా ఉంటాయి. అందులోనించి తగిన పరసో క్తి పుడుతుంది. "అయ్యో 

చేసుకో కంండా' .పెళ్ళకాకుండా ఉండిపోయానే, దుఃఖం, 

వంగా. పరిచిబోవడానికి అందులో చిన్న చిన్న హోమియోపతి 
| oe Hed 2 oe త ల వి జ్ 

సి హాసం డోసు లురహాయి. కాని ఈ మలయాళది ఒ బెకర్ 

చోదండద అ మశ దిండ వెగటు కరిగిందిందిొో ఇప్టుడూ అంచ వెగటూ కలిగి 

స్తూనేషంది. ఆ మాట దానితో చెప్పేస్తే జావుబ్ననిపిస్తుంది. కాని.. 
wll అలాన్! జానీ 

(ైషర్ స్టవ్ వెంగంచి నీళ్ళు పడకొడు సుబ్బారా జ్య. కాళ్ళూ చేతులూ 

జ్ తో ఖా ఫీ Pa n Cn య్ ట్టి లో ఇన 

కడిగెసుకొని మళీ, గంలోకి వచ్చేటప్పటికి కమా మెనోన్ చక్కగా మంచం 
ల ag) 

| జి ది బున అమ 

అక. 

మిస్టర్ స (గావో అన్నాది ముద్దుగా. 

కమా మనోన్ మదుగా మాటాడినాకూడో సుళ్చారా వుకి ఎబ్బెట్టుగా విని 
గొ 5 (ap) 

బిసుంది, 
pont...) ' ' 

“న్ముజాప” అంటుంది. “నుడ్చారావూ?ి అనకు "గాడు. “దావ క్ష. 

అంటుంది. అతను నొ రుమూసుకునినమస్కాారం పె పేసాకు. రనని** కమలా 
బి) టీ 

వనాల (కలు nw చ ఇల్ on గ ఎవనూ ఆసస్థు, క్లూ మెనొన్ొ అనకుంబుంది, “కన్లూ” అనమలటులదె, 

అమే మాటాడి తే “కొద” అన ంందుందడది కూడానూ, 

అనేనా చిన్ని పిల్ల పిలవాణ్నీ కాదు, కమ్లా, ఏమిటా ముద్దు పేర్లు 3 పెట్టు పిల 
శాలు!” అన్నాడత నోసారి. “ముసృమేళ్ళు నెత్తి మీదికి వచ్చి ఐదడుగుల 
తెయ్యివంగుకాలు పొడుగూ, పద్దెనిమిదించీల. వెడల్పూ కరిగి నెలకి ఎనిమిది 
వందలు శీతం తెస్తున్న, నిన్ను. మూసి - చిన్నపిల్లడ నుకుందికి నేనేమైనా పూతన 
సముకున్నా పుటయ్యా.” అంది 

జ; 
fe f కాము కొఫీయే పెట్టుకుందాం, అన్నాడు సుద్చారావు, 

-కావిమ్మే పెట్టూకుందాం” అని వెక్కిరించి. మళ్ళి ఒళ్ళంతా కదుపు 
అంటూ గుషుగుసుమని" నవ్వుకుంది కమా, 

భగ 
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స క్ రి రోడ వచన కాకి కం యంత 
(స్స కెన్ని సార్లు చెప్పాలి 0 డన్నీ తరెగి వచ్చిన ర కృతోటి ముంచ 

అ ని మనసులోనే అనుకున్నాడు సువ్చారావు, రన నిదా. WE కు పాది. అంట్ డు క 
మర్యాదగా దగ్గిరికి వెళ బడ, ఒక్కనారీల. దుష్పట మారుద్దామనుకున్నా 
నుగాని బద్దకించేశాను నిన్నటి నించినూ, ఏముంది (బహ్మాచారి జీవితం” అని 
ముక్కలు ముక్కలు చేసి అన్నాడు సవ్వుతూ. 

“హా హూ వక న క్వెశ్చన్ అండ్ ది అన్సర్ !" అంటూ మళ్ళి నవ్వించి 
అహాట “ 

అ లల 6౮ 

కమా, 
"ఇన, 

ఇదింతే' 

(ణు ఆ 9 ధ్ అం అటి 1 oS men ha లలి ra అచ్చా ఓల 
య 

దిని ద. నాయి ఉల టి పడ్డాదొ" అల్టుడ నాపని అయిపోయింది ఆని నిరుకాాహపడాడు తను, మె ట్రమొదటినారి ఈమెని నారాయణ గోస్వామి డ 
టడ్యూూస్ చెసినపుడు అసిసెంటు సెకటరీ కదా చొ? క్ర ద్రో ఇంటడ్యూని చెసినప్పుడు ఇలటుంటు సెక్రటరి కది గా ర్రరోో 

చెపిసో కాదుకాదా, మాటాడి తే త ప్పెమిటని తనె చొరవగా ఉన్నాడు. అవే 
ప్రపిస్లో మాట్ల వ! 
ఆకర్షణకీ పూసుకొన్నట్టయింది. రోజూ కలుసుకోవడం, పూటాడుకోడం 

అవాస పజతున్నా ఆమెని తను దయతలచి తస టా ప్ (0 

ఈ కథ ఇంత దూరం రాకనేపోను. నాలుగోరో జునించీ “పోవోయ్, నీ సెక 
ణ్ 

04 వేరూ. నాది 'వేరూ.” అని వేరుగానే ఉండి పోయేవాడు. 

ఇపుడు ఎని అలవాబయిసోంహాయని' ఇకకి పిలు-వో-ణ౨ ణా కీ ఎ “ద్క ” లి లే అటు. చాలి 

న్వడొలూ, అందరికి ఇం|టడ్యూళన చెనుకోడాలూ, పబిసి 
య తిరగడాలూ. చివరికి రాతి అయిపోతే ఒకళ్ళ నౌకళు ఇళ్ళకి దిగబెటుకో 

డొలూనూ! ఇంతవరకూ వచ్చింది కడా, ఇది ఇం కింతవక్కూ రాక 

అని కమలా మేనోన్ అంచనా .... ఏమిటో 

“ఉత్తరం ఎవరాళారు, సుజావుకొ అని కటుకుస్న పెళ్ళాం కంటే 

“ఎవరోలెే....” 
బ్ర య నాస GN 3 స గ 

యా అయ్యూ, లబ ఉరంం౦ రాఎరు. అంచుతో నేననుకున్నది ఎమి లెదు” అన్న ఆళాభంగాన్ని మొహంత్రో తెలియనివ్వకు ౦డా చెయ్యాలని సుబ్బారా వుపడ్డ తాప్మతయం అంతా వృధా అయిపోయింది. 
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మ, పంపమని రాస్తే నీకింత కోపం రాదే!” 
అజాన్ 

శీ టి ల్ 

ని రాస్తే కోపం రాదని తెలిసిపోయింది. దిని కన్నీ 
పోతున్నా. డబ్బు సంపమ 

డెసిపోతున్నాయి. 

ఆహసు ఆర్యణ్రేంచి వచ్చే ఉ త్రరాలుకూడొ అలాగే వుంటాయి... నెల 

ముధని అసలు ఉ ర్రోరార రావు. నెలాఖన్నే వస్తాయి. ఇక రెండు మూడు రోజు 

అలో జీతాలు ఆందుకాయనగా వస్తుంది ఉ తరం. 

కారులు రాయకండి నాన్న” అం పే “పిచ్చివాడా! ఇక్కడ తెలుగు 

ంటబడమండా ఏ్యరడబ్బీతలో స్వయంగా నేనే వేస్తున్నాను కదురా! 

అర ఫుడ్ ఆంత ముంది బెంగా లీవాళ్ళ మధ్య స్ఉ త్తరం ఎవడిక్కాావాలరా | 

అంచేక కాలే ఏంచిదరా ఆ మాతం దానికీ కవరుతూశా ఎందుకు అదో 

బుగి ఆందులో ఏమిటుందోనని ఎవరేనా చింపి చూస్తారు కూడా నూ!" 

జెంటులాగ మాట్లాడ తాడు, “ఇంతకీ అందులో 

బుంటాయి గనక!” అంటాడు. 
fel 

౭? ళు అ 
8% సా గా 

వతూ కులాసాగాలేం అన్నట్లు 

త ఇదిగా ఉండడంలేదు. దగ్గు 

ne) 

ట్ చాలాడుతూ పడ్డాడు, మోచేశ్రి 

ha TI nw చెకు_కుని పెద్దపుండు ఆయిపోయింది. చెల్లెళ్ళద్దరికీ పెళ్ళి 

యి 

యు 

క. శాన జ్ఞ? pen ed te చలో న న | ~ సం ఇకహలగా. ససునాద. మీ ఆముకి బె (పెషర్ ఎటాక్ ఈనెల 
జ ధ్ 

జల 

లే 

సంంంధథాల చూసూనే ఉన్నాం. ఈ నెల్ల ముగురు పెళ్ళికొడుకులు వసంతని 
గి 

పోడానికి ఎచ్చరు. ముగురికీ అది నచ్చినకుగాని, అందులో ఒకరి అంత ను కేనా 
అ nh ణి నికో 
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ఓ యు స 
దునం తూగేటట్టు అతివ ఇలా గలాగో ఉంటాయి ఆ కేవుసమాచారాలు, 

చివరి వాక్యం మాతం డబ్బు ఏంత పంపాలో స్పస్టంగా రాసి వుంటుంది. 

ఎంత పేగిరం పంపితే అంత మంచిదని ప్రాధేయపూర్వకంగా అజ్ఞాపిస్తారు. 

ఇర వైఆరో యేట కలకతాలో అడుగుపెఫేడు తను, ఈ ఉద్యోగ 9 
అవి (A) 

ం 

కోసం. కాకినాడలో ఉన్నంతకాలం ఎక్కడా ఆఖరికి స్టేట్ గవర్నుమెంటులే 

కూడా ఉద్యోగం దొరకలేదు, దొరికి ఉంటే అక్కడే వాళ్ళతోణాటు ఉండిపోయే 

వాడు, ఈ ఉత్తరాల ఛాధ్హ శ్య దిక్కుమాలిన వాడిలా ఉండడం బాధ. ఈ 

చాధ త స్పిపోయేది. బక్ళడో ఎవతెనో చూసి డీ - జక శో 

కులా మేనా స్ పరామర్శ 

(జ జ చో నో ల నా! న్ 

జ ఘు న్ 4 ప్ర ఆలో 
4 

తనూ కట్టురునవాడు. చెల్షళ్ళకి దక్షతగా చేసేవాడుకూడానూ. 

ఇప్పటినుంచి తొందదేమిటని అప్పటివరకూ తే నిర్హత్యుం చేసేడు 

ఉందు స నా శ ల ఇప్పుడు సంగతంతా 'వేదగావుంది.. 

ఇప్పుడు తనెలా ఉన్నాడో, వేళకి అన్న మేనొ తింటున్నాడో లేదో, బట్టి 

శైవరు అందిస్తున్నారో, పక్కె_వ్షరు చేస్తున్నారో; తలనొప్పి వస్తే అమృతాంజ 

నము ఎవ్యరాస్టున్నారో, కష్టం సుఖం కలిగిన్నాడు ఎవరితో పంచుకుంటు 

న్నాడో, అందమైన ఈ నగరంలో త్రిరిగినస్పుడు సుందర మైన దృశ్యం ఏ'దేనా 

కనబడి తనలో విపరీతమైన భావోద్వేగం కలిగినస్సడు దానికి బయటికి వెళ్ళే 

మార్గం ఎవరు చూపి స్తున్నారో_ఇచేపీ తనవాళ్ళు పలకరించి పరామర్శించరు. 

నిజమే! రెండేళ్ళకిందట ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు త్రలీ నాలు గ్రైదుసార్డు 
శక * ల హెచ్చరించింది. అబ్బాయో, శ్ర 

స దొరుకుతా - య ద 
సందింథాలు యి, నెల్లాళ్ళలో ముహూరాలు కుదురుతాయి. ఎక౦గా 

శి జా 

కోడల్ని వెంట బెట్టుకునే వెళ్ళిపోదుప్పగాని” అంటూనూ. తల్లిమాట నిజంగా 

నిజమే. కుదిరిపోయేది, జరిగి హోశ్రిద్రి కూడానూ. 

ఆవేళ ర్యాతి సినీమాకి వెళ్ళడంతో వచ్చింది పొరపాటు, మరునాడు 
పిఠాపురం వెళ్ళి శ్రీధరరావు చెల్లెలు పద్మజని చూడాలని, “మీచెల్లిల్ని నాకిచ్చి 

అని ఆమె నడగాలని తియ్యగా, రహస్యంగా పోగ్రాం చేసుకున్నాడు. నా 

ఉత్సాహంలో అలా అలా న్లాల్సగ్స ప్రీధులూ తిరిగి అక్కణ్ణించి _ సినిమాకి 
వెళితే... 

0 
శే 
™ 

ల చ షి ల 
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* చూస అది ఇ న్ Wang న. ఆ 

కొస బక్క, ఎల్లా న పట్యజ “ఏంతో సంతోషంగా ఉంది, నిన్నివాళ 

యికం_డ చూసినందుకు అని పలకరించింది. తనకి కూడా ఆ నిమిషంలో 

చ _ Ww” జవ 

సగంసేప్తూ అలాగే ఆనిపించింది. తరువాతి వాక్యంలో అగ్నిపర్వతాలు పేలి 

/ త (పవహించింది. “ఇయు చూే గులో, ఈయన విద్యానాగర్, 
అలాల 

| " లో టం ఖు అరి * = అల్లో 4 ఇట 

ఉరి 2, ఇక్కద 5 రర. మా (గ్రీన్ రు. నూ బ్నహం వయస్సు ఇవ్వాశ్షికి 

సలకయి ఒకదోరోజు, మీరిదదూ కలు సుకోండి" అంటూ అందంగా నిండుగా 

ల / డాన్ చి దాల్ ఆం ' నవి ఇదరి చేతులూ కలిపింది. నలభయి ఒకటో రోజుకే రోజులు లెక్క పెట్ట 
చు 

(a3 

డండాకో వచ్చిందా ఆన్న జోకు ఆన నోటోను౦చి ఇంకా ఇవతలికి రావచేదు, 
సక్! 

ఇల్ల! నగమాహో్యపు తెల నల్లగా పెన కంఫరక్షబుల్ గా వెలుగుతున్న డిమ్లెటు 
ag ul ne) గా లు టి 

స అట్లీ జర టై ఉలి జం డు ర్ జ అన నల్లగా, పక్కన చూర్చుని అందంగా నప్వులున్న పద్మజ పలువరస సల్ల గా, 

ఆంతుెని భవిష్య తంతా నలగా శననిచూసి వెక్కి రిస్తున్నట్టయింది. ఈ అప ల్ "ఇన్ | . ne) 

1 న ఈం Te) ళు ~ De _చుతికి పరుగు డముటొో స. న అర్దంకాలేదు. అంతే, ఇంక పిఠాపురంరేదు. 

ప్ై డె మెడ్రాస్ మెయిల్ ఎక్కేశాడు తను. 
సట 

మలామనోష్ తప్ప ఎవరూ అడగరు. “వె డోంట్యు 

2 ర్త 
ళం 

శ్రా శ on Gah ్ర డీ” అని. ఈ కమలా మేనోస్___ఇది నవ్వుతుంది, 
పలకరిస్తుంది, హాస్యమాడుతుంది.... బజార్లకీ, బట్టలకొట్లికీ; సినిమాలకీ, చిల్లర 
షిర్వాకి వస్తుంది. కాని దీనిలో ఏమేనా శృంగారం, సౌకుమార్యం ఉన్నాయా? 
ఇది వంట వండగలదా" పష్పుతి మ్మక్కలా మంచం మీద చాసింపటు వేసు 

యి 

కూచుని తను కాఫచేసి ఇస్తే సుతారంగా సగందాకా తాగగలదు, ఆ మిగిలిన 
సత్తీ తాగడానికీ, కప్పు కడిగి అక్కడ పిటడానికీ కూడా బదకమే. క న. | రు n ద 

కొని ఇచ్చేడు తను ఓసారి. “అబ్బా, నాకివి ముడుచుకోడానికి బదకం: 
, (we) 

ట్టు, దాబూ.” అని ఒయ్యారం కురిసింది. అందులో శృంగారం కన 

కౌండి సెన్షస్ అవసరం అనిపించింది. 

, కాఫీ తాగుతూ ఉన్న కమలా మేనోన్ 
wey w= ఇక చి i 5 న 
హఠా త్రుగా రెండూ ఆపెసి ఎచి కూచుంది. ఒక ఎడ్వర్ 'టెజు మెంటుమీద వెలు 
పెటి “వీనికి నేను ఎపయ్ చే 

క్షా 
సాను” షన. గబగబా 'పెన్నూూ నోట్ బుక్కూ 

రా సేసుకుంది, _మదోసారి రాసింది. పేపరులో 
ఉన్నవి కైపాదవేస చూసుకొని పేపరులో రెండుసార్లు టిక్ కొటింది. 

శ్ కాగా న డి ఉంగముంగ్ల! సీని కింకా ఆశ తీర్లదు. బేకర్ అండ్ బేకర్ మందుల 

సే సమ్మగ కథా సంకలనం 



కంపెనీలో పనీపాటూ లేకండా షోగ్గా వే వనిటీబేగ్ ఆడించుకుని ఇటూ అటు 
తిరిగినందుకు నెలకి అయిదువందలు వమైరులా తున్నా. ఇ౦కా మంచి ఉదడో 

గ౦* ఇంకా ఎక్కువ జీత ౦- సంపాదించేద్దా దామని కాబోలు దీని ఎత్తు” అని విసుగ్గా 

అసూయగా అనుకున్నాడు సుబ్బారావు, 

“సో__గుడ్నై ట్, సు్రావ్!ొ అని లేచింది కమలా మేనోన్, 
“వెళ్ళు. తల్లీ, వేగిరం వెళ్ళు” అని మనస్సులో అనుకొని, “నీకు వెళ 

దామని బుద్ధిపుట్టింది. ఇంక నే నాగమంే మాతం ఆగుతావా? అదేదో 

ఉదో్యగానిక్కూడా ఎప్టయ్ చేస్తున్నావు. ఆదొస్తే మా కంపెనీ కే గుడ్ బైకొ స్లేసి 
వెళ్ళిపోతావు” అన్నాడు సుబ్బారావు. 

లేచి నిలబడుతూ గుమగుమమని నవ్వుకుంది కమలా మేనోన్. ఒళ్ళంతా 
కదువుతూ అలా నవ్వహాఉంటహపే కొంచెం చిరాగ్గానే ఉంటుందిగానీ అప్పు 
డస్సడు ఆ నప్వులో కమలా మేనోన్ని చూడాలనే ఉంటుంది సుబ్బారావుకి. 

N= ఎడ్వర్గయిజ్ మెంటు నువ్వోసారి చూడు, అదినా ఒక్కదానికే 

కాదు!ో అని చిలిపిగా నవ్వుకుంటూ గదీ దాటి వెళ్ళిపోయింది. 

యథాలాపంగా ఆ ఎడ్వ్యర్గయిజ్ మెంటు తీసి చూసేడు సుబ్బారావు, ఇది 

ఏ కంపెనీదయి ఉంటుందో గెస్ చేషమని, దొరకకుండా వేద్దామనుకుంటారు 

గాని కొంచెం గట్టిగా ఆలోచిస్తే ఏ కంపెనీ వాళ్ళదో తెలిసిపోతుంది. చూ స్తే 

సరి... 

లెంపకాయ కొట్టినట్టయింది హఠాత్తుగా, 

అది ఒక “వధువు కావలెను” (పకటన! 

“చక్కని రూపమూ మంచి అలవాట్లూ, హుందా అయిన ఉద్యోగమూ 

గల ఒక ఇరవైయెనిమి దేళ్ళ మలయాళీ యువకునకు కలకతాలో కాపరం ఉండ 
డానికి ఇష్టపడే సౌందర్యవతి అయిన మలయాళీ కన్యకావలెను. వధువునకు 

ఇంగ్లీషు బాగా తెలియాలి. వయన్సు ఇరవై రెండునుండి ముపష్పయివరకూ ఉండ 
వచ్చు. తరగా ఫోటోతోసహా దరఖాస్తు పెట్టండి, 99 

మళ్ళీ మళ్ళీ చది వేడు సుచ్చారావు. 

కమలా మేనోన్ గడుసుది, తనకి కావలసిన పని మంచిగా జరక్కా 

పోతే మాయోపాయంతోనైనా చేసేసుకుంటు౦ది. దాంట్లో తనకెస్పుడూ 
సందేహంలేదు. కాని ఇది ఇన్నాళ్ళూ నామీద కన్నే సిందని (భమపడ్డానే, 

వై డోంట్యూ మేరీ మి? ఫ్ 



న యుపకదు- ఆని కనబడేసరికి నిమిషమే నో నిలబడ కుండా 
అట్ల జ! Ml oe జ్, ౫ నలో! 

సుతుల్ OW 

న తాప్ ట్ర వ్ జ ౮ "సూ 
యా పడా నే; 

పగీపహోయండ' ఒన్ని చె స నాక ర్లించేననుకొని రంగా గోతిలో పడ్డా 

ఆని కల దోడేదు సుబ్బారా రాష, వక్క నోటితో*వై డోంట్
యు మేరీ మి 

గో "వని అడుగుతూనే దాని కళ్ళూ, మనస్సూ మలయాళీ జా 
శా ఫ్లు ఖే. గ్త్ నీ నె 

న క Vt 

యుపకండి కోడం వెతుకుతు పన్నాయన్న మాట; ఎంత గడుసు దెంత బిరుసు 

“లవ జాణది'_. “డిని కంతకీ కారణం నా ముభావమే. నా తరపునుంచి 

దానికి కలుగుతు న్న న్న ఆళాభంగ మే, నే నెప్పటి ఏక ప్పుడు దానికి (పసాదిస్తున్న 

నిరుత్నాహామే” అనుకు న్నాడు మనస్సులో దై న్యం, వశ్చాత్సాపం నింపుకొని. 

అప్పును, నూటయి రవై య్యొక్కసార్లు వై వె డోంట్యూ మేరీ మీ___అని 

కనీసం జహార నౌ, కనీసం నన్ను, ఆలోచించుకొ నీవే 

డా? మీరు వేరూ; మేం వేరూ అనే అన్నాడు. “ఇది కాస్మా 

పొరిటన్ సీటీ. మనం కాస్మిక్ యుగంలో ఉన్నాం. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ 

బలపడుతూ ఉం టే ఏమిట్ ఈ ఇరుకుసందుల్లాంటి ఆలో చన్లు?” అని డబాయిం 

చింది, తను ఎప్పుడూ దానికి ఆశ పుట్టించలేదు. అందుకే అది ఉండి ఉండి 

దానికి కావలసినవాణ్నీ వెతుక్కుందికి. “పోయింది. రేపీపాటికి వాడెవడో కను 

కొని వాడికి వల పవ్ని స్వంతం చేసుకుంటుంది. దాంట్లో సందేహంలేదు. 

చేసుకుంపే చేసుకోనీ, పీడ పదిలిపోయింది అని “అనుకోడానికి చాలా 

సేపు పట్టింది సుబ్బారావుకి, ఒక క్షణం ఇలా అనుకుంటే మరుక్షణంలో 

ఏమిదో దాన్ని చెయిజారిపోసవ్వడం పొరపాపేనేమో అని అనిపించేస్తూంది. 

దానిలో ఏమీ లేదుగాని ఏదో ఆకర్షణ ఉంది. 

ఎమైనాన రే, ఇ ఇన్ని ఇంట శ్నేషనల్ కబుర్లూ చెప్పి చివరికి అది మలయాళీ 

క్యు టూ వెళ్ళిపో యిందే! దా దాంట్లో తను నేర్చుకోవ సిన పాఠం 

ఏమి చేదా? 

బదు వేదా? 

వేదా, అని! 

సుబ్బారావు కాయితం, కలం తీళాడు, ఆం(ధ్మప దేశంలో జాగా (పచారం 

డొరిగ్ని కలక తాకూడా వచ్చె ఇంగ్లీషు దినపత్రికలు మూడింటికి ప్రకటనలు 

ద భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



"ఏమంటున్నాడు మీ (ఫెండు?” అని వేళాకోళం చేసేడు సుబ్బారావు 

"మలా మేనోన్ ని, 

“(ఫెండెవడు?” అని పేర్చింది కమలా మేనోన్. ,పతిధ్వని ఇచ్చినంత 
వేగంగా. 

“అదే, ఆ ఎడ్వార్టయిజ్ మెంట్ (పియడు'” 
“ పియుడూ లేడు, మొగుడూ లేడు” 
“ఎవడూ లేకపోతే ఇన్నాహృ్ళ నా తామ్కి రాకుండా ఎలా ఊరు 

కుంటున్నావు!....ఎటు పోతున్నావు!” 

కలీ" అని మళ్ళీ ఒళ్ళంతా కదుపుతూ నవ్వింది కమలా మేనోన్, 
“జెలసీ! దె నేమీక్ మేన్ !....వాపెఫాల్ మైడియర్ కంటీమేన్!” అని 
ురింత సేపు సుబ్బారావుని లకే పెట్టకుండా నవ్వుకుంది. 

6 శ | నం. లం కం ల ఛో చ కా ఇంటర్వ్యూకి నా రొమ్యన్నాడ ఫ్రోనీ' అని { గట్టా చే లదు యుద్బా 

“ఆ ఇడియట్ ___వాడు రమ్మనడం, నేను వెళ్ళడం!వాడెనడ్లో సి.ఐ,ఏ. 

వాడోయ్. మిస్టర్ సువ్రావ్ '_ (టివేం్యడమ్ జిల్లాలో అంత దె దౌర్భాగ్యుడు పుట్ట 

లేదని మాడాడీ కా మెంట్ చేసేడు!” 
66 స్ట్య (39 

సుబ్బారావు కింకా తనివి తీగ్లెదు. 

“శంగభంగ మైంది దొండయుండ కి! దిని కింతే కొవాలి" అనుకున్నాడు. 

మికి తీసుకు వెళ్ళి దీనిచేత ఇంటర్నేషనల్, కాసా పాలిటిన్, కాస్మిక్ 
కబుర్లు. చెప్పించి, లెక్చర్ది పించి, ళం పిల్లా, మరి మలయాళీ యువకుడు అని 
చదవగానే గ గజైలగురంలా పారిపోయావే” అని వెక్కిరించాలి. అప్పుడు తన 
కసి తీరాలి. 

“పుర్రవుతే మా రూమ్కి రా' పార్టి ఇనాను. 99 

“ఏందుకు పార్ట” 

కౌ నయం గండం గడిచినలదుకు నువియ్యవలసింది పార్టీ. పద్, 
పద; గ్ సీ చెయ్యని పని; సడుంమీద చెయ్యేసి లాక్కు పోయాడు, 

తిన్నగా లో పలికి వెళ్ళిపో యి స్టవ్ వెలిగించి నీళ్ళు షెట్టి అవత లికి 
వచ్చాడు సుచ్చారావు. 

వైడోంటూ?మేరీమి? 
లకి Cry 



జ 

నిలబడి ఉండే టర్ స్టివ్లోంచి పడ్డ పెద్ద కవరుని అటూ ఇటూ తిప్ప 

కొణీఫీ చేసూంది కమలా మేనోస్. 

“మిడి? అన్నాడు సుబ్బారాపు ప జారుగా. 

గటు కళ్ళలో మెరుగు పెట్టుకొని చేతి కందించింది. 
ర్తి 

నప తికవాళు, పంపిన కవరు, “పెన వాసి "ఉంది; ఫలానా 
న్ ¥ 

ఏడ్వర్ జ్ మెంటు నెందరుకి జవాబుగా వచ్చిన మెయిల్, ఫలానా ప్యతికవారి 

అభివందనలతో. 

డొంగరనంగా కమరో మేనోస్ వేపు చూశాడు సుబ్బారావు. 

పెంగవనం ఎప్పుడో పసికకేసి సంది కమలా మేనోస్. | 

కక్ళిలో చిరునప్ప్య నోటిమీదికి రాకుండా జాగర్త పడుతూ కమలా 

మేనోస్ భాశీగా వదిలిపెట్టిన ముంచంమీవ కూర్చుంటూ కవరు తెరిచాడు 
సుద్బారాప్పు 

“జ వన మునిబ్. ఆ ర్చి తెచ్చుకుని కూర్చో ఇదె౦ కాన్సిడెనల్ 
ధో 

లోపల ఒకపే ఒక కవరు ఉంది. 

అంపే! 

“కను మూడు ఆంగ్ల చినప తికలకి అడ్వర్గయిజ్ మెంబు పంపిస్తే. 
క్ టి ఆంధుల.___కొము, అయిదు కోట్లుట ఆంత డనొ భాౌ....అం౦ 

మంది చదివితే ఒక్కటా. తనని వివాహం చేసుకోడానికి ఇష్టపడి సిదపడుతూ 
A న Ken Ms భాను నేనూ 9 జ్ © స ఎన కని దరఖాస్తు. నెనూ, నా స్థితీ ఒక్క కన్య ;నికంశె ఆకర్షించ లక 

పోయానా.” అని చిన్నబుళ్చు కన్నాడు * సుబ్బారావు. 

నాన్నగారు చెప్పిందీ నిజమేనే మో. 

కలకతాలో కౌపరం అనేసరికి కామేశ రావుగారి ఇందిరా, వీరభదయ్య 
oA ణ్ Smeg wx) : బం న అజా అం ణా ౮ ఇంజా ఇద్దిరూ పిద్దన్నారుట. అసలా పెళ్ళిళ్ళ సుబహ్మణ్యశాస్త్రిగారు 

లు డ రెనండి అన్నది కూడా ఇందుకేట! 

రెం 
క a 

దు ష్మతికల వాళ్ళూ రాసిన జ _క్రరాలు వచ్చేయి 
పో 

అ 2 gn 
5 మం అట ౨ జవొబుగా ఒక్క. అపిడేన ఒక్క అప్లికేషనూ రానట్లు తెలియజేయడానికి చింతి 

56 
భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



ఇది ఎవతే? 

కమలా మేనోస్ కళ్ళలోకి బ్లాంక్గా చూశాడు సుచ్చారావు, చిలిపిగా 
నవ్వుతూంది... .కొ ౦సదిీసి క్త ఒక్క అప్లి కేషనూ దీనిది క కాదుగద' 

మే గాడ్ ఫర్బిడ్? 
“కవరు విప్పు! ఏమిటలా తె 

కళ్ళ లో కనబరుస్తూ, “ఏదీ ఇలా తే! 

జాపింది కనులా నోస్. 

“ఉండుండు.” 

విప్పి చూసేడు సుబ్బారావు. 

స్టాణువై పోయేడు. 

గధ, మంచం, చేతిలో కవరూ, కనులా మేనోస్, అన్నీ. . అందరూ 
గిరగిరా తిరుగుతున్నాయి. నేనూ తిరిగిపోతున్నాను. 

నాకు తెలివి తప్పిపోతున్నాది. 

పె నున్న పంకా పడిపోతుంది నామీద. 

నేనెంతో దుష్తుణ్ని, చస్తాను. కుళ్ళి కుళ్ళి చన్తాను, 

ఇస్సుడు నౌ 'అంత్యకా లం సమీపించింది. ఎంత "ఘోరమైన పాపం! 

ఈ అక్షరాలు, 

ఇది ఒక శేఖరూవం దాల్చిన మానవజాతి మరణశాసనం, 

దీనికి నేను పురో హిళుణ్ని. 

ఇది మహా పాపం, 

“అయ్యా, 

నా పేరు వసంత, మా నాన్నగారి పేరు కె. వీరభ్మదరావు నేను సూలు 

పెనలు పాసయి ఉన్నాను. ఇందులో నా ఫోటోను పంపినాను. . నా వయసు 

బోయి చూస్తావు 99 అన్నట్టు కుతూహలం 

నేను ఓపెన్ చేస్తాను!” అన్నట్టు చెయ్యి 

య 
య 

{ 

. ఇరవైనాలుగు సంవత్సరాలు. కట్నాలు ఇచ్చుకోరేక వాళ్ళు ఇన్నాళ ళ్ళవరకు 

నొ పెళ్ళి చెయ్యలేక పోయినారు. నేను కలకత్తా లో కౌపురం చేయడానికి ఇష్టపడు 

తున్నాను. అక్కడ మా అన్నయ్య పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు.మా అన్నయ్య 
చాలా మంచివాడు. నొకూూ మా చెల్లెలికీ సె చళ్ళు కాలేదనీ తన పెళ్ళి వాయిదా 

వేసుకుంటున్నాడు. [కింద అతని ఏసు కూడా (వాసినాను. తమరు త్వరగా 
సం|పదింపులు జరిపినట్లయి తే మాకు నిరీక్షణ బాధ త తప్పుతుంది, 

వె డోంట్యు మరి మీ? — కె. వసంతి 
“ఏందుకలా వణికి పోతున్నావ్, సుబావ్ 1” కమలా మేనోస్ కూర్చుని 

అడీగింది; 

వెడోంబ్యుమేరీమి? (8) : 57 



జవాబు లేదు. 
నేవ నిలబడి అడీగింది. 

ఊశ (హూూ6. 

“ఏడో ఇవె మోషనల్ షాక్ వచ్చినట్లుంది. పూర్ ఫరో. ఒళ్ళంతా చెవు 

మార్ సున్నాయి,” డీన్ పూ ర్తిస్పీడ్లో తిరిగేటట్లు ఆన్ చేసింది కమలా లు Breer 

we Fu గౌ 
thre fw se 

“ఐ హేప్ నో టియర్స్ టు షెడ్.” 
“సమతా, సుుగావి గొ 

“నా పాపానికి నిష్కృతిలేదు” అన్నాడు సుబ్బారావు కళ్ళు తేలిగా ఒత్తు 
' 0 అని 

బంటూ, “వాళ్ళకి సాయద ఉండె సదభి| పాయానికి నేను చేసే నిరవాకం ఇదా?” 

“ఆసరమిటుంది, స్నువా ప్ అందులో ? ఎందుకు నువ్యలా అయిపోతు 
సాప్ ri 

చేతిలో ఫోటో ఉత్తరం సరుపుమీద పడేశాడు సుబ్బారావు. “మా చెల్లెలు "ఖ్ (3 

షన్ ....” గొణుగుతూ రెండు చేతులూ మొహంమీద కప్పుకున్నాడు, 

పిశేషను ఇంగ్ల మలోనే ఉంటాయి, 
ణా లు 

కమలా మేనో క్ జరిగిం దేమిటో (గహించి, పరిస్థతి అదుపులో ఉంచు. 

మన్నే కనజడిందిగానీ నగం పెగా షాక్ తనూ తిన్నది, 

ఈ ఉదంతంలోని అవమానం దేశ కాల పరిస్టితులే వై వై నాసరే__ఎవరిశేనా 

వెంటనే తోపలకి వెళ్ళిపోయింది, 

స్టవ్మీద నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి. 
పూల్ ఫెలో! అనుకున్నది క కమలా మేనోన్. 

rE wy 8 యాం తానీ గాం ది జ కండు నిమిషా ల్ల కాఖక ప్పులతో ఇవతలికి వచ్చింది, సుబ్బారావు దిగొలు 
నడి ఉన్నాము... కాఫి 6 అందుకొనే టట్లు చెయ్యడ డమే కష్ట మెపోయింది. 

“నయం ! నే నివాళ రా ఫోశే ఏమై ఉండేదో!” అనుకుంది కమలా 
మనోన సః Ua 'టాడజెడీరు ఆ ఆము మనసు బ్రో విరా రంగా కదలాడి భయంకరమైన 
షష వాదాల్ని ఊహించాయి. 

నాంఘుల వ్యవసా ఆని ఓ రాంభుక వ్య ని ఓదార్పు మౌబలు చెప్ప అతని కష్టంలో సాలు పంచు 

సి 
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(“జ్యోతి” మానప తిక; మార్చి 1970) 

. గవున(శవు 

“బోరు కొచేస్తోంది మేష్టారూ” అన్నాడు భాస్కరం, 
“ఎవరు, రంగమ్మగారేనా?ో అన్నాను పరధ్యానం నటించి, రంగమ్మ 

గారంపే, నిర్మలను పెంచుకుంటున్న ర్మమైర్లు లేడీ డియోవో. 

“సరెలెండి. ఎవరో పుంకే బోరు మనమే కొడాంగా! ఎవరూ లేక 
సోవడాన్నే లైఫ్. సింగ్యులర్ గా మొనాటనస్గా తయారయిపోయి బోర్ కొలు 

స్తోంది సార్” 

“అలాగా” . 
గ్ జ ఇం “వీ భాస్కరం వా ల్రేర్లో ఏదో పెద్ద కాన చదువుతున్నాడు. చాలా తెలివి 

గలవాడే గాని చటుక్కు_ని పరీక్ష పా-పెపోతే లటుక్కుని ఏ దేనా బాధ్యత 

ఉద్యోగం వేషంలోనో పెళ్ళి వేషంలోనో తగులుకుంటుందని. ఆ పైనలియర్నీ 
ఐదేళ్ళ బట్టీ అలా దీక్షగా చదువుకొస్తున్నాడు. 

“వుంచివాడు" “ఇంటరెస్టింగ్ చాప్" “కెరిబుల్ ఫెలో అంటారు. 

అతన్ని గురించి డాక్టరు వసుంధరా దేవి; ఫిలానఫీ (పొసఫెసర్ సు[బమణియన్ ; ' 
ఎడ్వ కేట్ కా మేళ్వ్యరావుగార్లు; మొదలగువారు. 

అతను పాటలు పాడుతాడు. నాటకాల్లో వేషాలు వేసాడు. (వాటకాలు 
రాసొడే మో అని కూడా నా కనుమానం. జాగా ఇమిటేట్ చేసాడు. ఈ మధ్య 
అన్ని కాలేజీల్లోనూ మిమిక్రీ చేసేవాళ్ళు _పెయినవుతున్నారు కదా, యూని 
వర్సిటీకి ఇతను... 

భానుమతి పాటలు భానుమతి లాగ పాడుతాడ___రఫీ పాటలు రఫీలాగ 
పాడుతాడు. నాగయ్య డైలాగులు, రాజబాబు కంగారు అరుపులు అన్నీ బాగా 
వస్తాయి, నూర్జహాన్ ఏ, జోరా ఆఫ్ అంబాలావీ పాత పాటలు అత న్చేత 
పొడించుకోవాలని నా కెన్నాళ్ళనించో కోరిక. కలకటా రాసి ఆ ఎల్. పి. 
రికార్డులు తెప్పించాలి. 

“ఇప్పట్నించి వొద్దు గురువుగారోయ్.- నేను టేపు రికార్డర్ కొనుక్కొనే 
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"4: 

ళీ ఇలా ఎ అక 99 లం లీ, os ఇటీ . , 
గండి. ఆ గొంతుకలు మళ్ళీ మళ్లీ అనను అన్నాడు భాస్కరం 

ఉం 

“ది ఫ్ అంటూ ఒకటి మున జీవితాల్లో యెక్కడో దాక్కుని ఉందనుకో, 

కాసి ఆవిడగారు ముస్తాబై వొచ్చి నిన్ను బోరు కొస్టైదాకా నువ్వు అందులోంచి 

పాం పోలిక పోతున్నావం పే. నా'కీమిటో నమ్మకంగాకే దు భాయ” అన్నాను. 

లో ఏం, మీ నిర్మళమయింది? నిర్మలంగా వుండిపోతానం దా?” 

భా ఛా, యిన్ సల్ట్ ! నిర్మల కంటుకున్న మలినం పోలికలన్నీ నా వేనని 

నివర్శిడలో ఏ గోడా మీ కింకా చెప్పలేదూ?.... పోన్లెండి వెళ్ళిపోయింది 
దాంతో మీ కేయిజి?.... విశాఖ వదిలెళ్ళిపో యింది సార్. నిర్మలే కాదు; 

సుజాతా కవ మలా, నారాయణమ్మా, జానీ అందరూ వరసగా తప్పుకున్నారు, 
ఇహుద దునిసుదు 52 గర్డ్ఫెండు మనకి ఇమ్మీడియెట్ నెస్ సిటీ, 

కేషను రొర్డుకం యే కూడా ము ముఖ్యమైన అవసరం అయిపోయింది సార్ 
రడి ఆలా వెళ్ళి సిగరెట్స్ తెచ్చుకుందాం” 

వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య నా (ఫెండు రాజమండిలో ఎడ్యకేట్. “మావాడు 
పోతు తున్నాడంటూ ఉత్తరాలొస్తున్నాయి. నువ్వు చూ సే స్తె అనకాపల్లి తాలూకా 
లో దే కుళ్ళుతానంటావు కాని వై జాగు ట్రాన్సృరేనో చేయించుకో వు. పాడికి 

నువ్వుగా ర్షియన్ గా వుంటానని ఎంతో ఆశ పడ్డాను” అని అలా ఏడో రాస్తూం 
టాడు;నా కే ప్పుడేనా ఉత్తరం రా ఫే 

౨౪ 6 ఉక తిథి 

ని... వాడికి తెలీదు, వై జాగు "స" అప్పుడప్పుడొచ్చి చూడ్డానికి చావు 
న్నం తగా రాప్పరం పుండడానికి బాపుండదు._ ఎవరికో తప్ప, 

రెండు; భాస్క రంలాంటి హుషారై న కుుర వాడికి; పాదరసంలాంటి' 
వని చురుకుత నానికి గార్డియన్ గా వుండటం తాలూకొాఫీసులో ఉదో్యోగం 
య్యడం కన్నా కష్టం. అప్పుడు భాస్కరం నాదగ్గిర మ; హేందకపూరు 

వ్ లు పొద్దు. కివాజీగబేశ న్ జగ్గయ్య చెప్పిన డై డె లాగులు అనడు. "ట్విస్టు 
కదు. ాషెనోల్ లేదు. అంతా చప స్పగా స్రెయిట్ గా అయిపోయింది. 

యినా సరే... “మీ అన్నయ్య లెట్ళరా సేడు” అన్నాను, 
“ఏమి ట్రే నడు. మా భాస్కరం గాడి కోసం రోజూ కోరులో అబి 

హు 

60 భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



ద్ధాలు ఆడలేక, అడించలేక చచ్చిపో తున్నాను. వ వాడు ఈ ఏడా దేనా ఒడ్జె శ్రే 

టట్టు చూడు. అని రాసేడు కదూ! అక్కడికీ నేనీ మధ్య మా * ట్రాశెనరు 

(బ్రహ్మయ్యగారి దగ్గిర 

“అయ్యయ్యో ఓఓఓ (బహ్మయ్యా. 

అన్యాయం చేసేవేమయా్య? 

ఈ ఏపెల్లో ఒడ్డు చేరితే ఎంత గుమ్ముగా ఉండెదయ్యా 

య్యా, య్యా, య్యా, 

అని మిమి|కీ ద్వారా సజెష్టు చేసేను. ఆయనకి వినిపించలేడో యేమో 

ఖర్మ. మీరు ఈ మాటు నా (పయత్న లో పం యేమీలేవని మా అన్నయ్యకి 

రా సెయ్యండి, మీ మాటం పే వాడిగ్గురి, మీ రాతంే అంత కన్నానూ, 99 

నవ్వుకున్నాను. ఇలాంటివాడు పరీక్ష సా సెపోతే యెలాగా అని వో 

నిమిషం బెంగెట్టుకున్నాను కూడాను... 
“దానికేం గాని లైఫ్ బోరు కొట్టకుండా చూసుకోవడం యెలా 

మేషారూ?” | 
నేను చెప్పకముందే అతనికి ఆ పాయింటు మీద వొక 'ఐడియా 

వున్నాది. “తుమ్మెద కొ త్తపువ్వుల్ని చూసుకోవాలి” అని కాని___అదికాదయ్యా 
"అది నీకు తప్పు. బుద్దిగా చదువుకొని చక్కగా పరీక్షలు రాసి పాసవ్వాలి. భావి 

భారత పౌరులు మీరు. మీకు అనేక బాధ్యతలున్నాయి. అని లెక్చరు కొట్టనా? 

పారిపోతాడు! 

¥ ఫ్య ప్త 

ఈచ్వు ద్రి నువ్వు నాకో మాట ఇవ్వాలి” అన్నాను. 

“మాటివ్వడ మేమిటి? చేతులో చెయ్యివేసి గిల్హమంళే కూడా గిల్లుతాను 
చెప్పండి” 

“ఒకమ్మాయుంది. ఆ అమ్మాయిని నీకు పరిచయం చేసాను. అయితే 

ఆ అన్మూయిని నువ్వు అందర్లాగా... 

“కేంక్స్ థేంక్స్ థేంక్స్ మాష్టారు! ఎవరా అమ్మాయి; ఏమా అడసను? 
ఆ6.... నే ననుకుంటూనే పున్నాను.___” అని రావి కొండలరావు 

మొహం గొంతుకా. * ట్ల; “మీరు,... ఈ వయస్సులో ఈ కాస్టాఫ్ లివింగు 

ఇలావున్న రోజులో... ఈ వయి జాగు... ఇన్నిమాట్లు వొస్తున్నారంపే__ 

గమనము a 



ఎఏపలో అమ్మాయి వు గండ ఉంటుందసి అనుకుంటూనే ఉన్నాను.... చెప్పండీ... 

ఎవరు మీకు తెలుగు చెప్పిన మేష్టరు? తదరినన్నాం.. .. ఆరాక 

*దశేలే, పీకు ఏ విషయమూ సీరియస్గా ఆలోచించే యోగ్యత లేదని 
rer 

కేలిపోయిండిగా. నిష్మా-రణం ఒక మెడికో అమ్మాయిని పరిచయం చేసి ఆ 

పాపం నేను తట్టున కోకను” అన్నాను. 

క్షు నే దొద్దుంబాల్ మేష్టారు. మీకు 'తెలీదుగా ని; మనం మర్యాదస్తుల 

దగి = మర్యాదస్తు ల్న రగా కృంటాం౦. కావ(ల) స్తే సి 

NA అడగక్కురెదు దు నీ గురించి.” అని విసుక్కున్నాను. 
(ag) 

అనాక్ట బొట్టూ (పమాణాలూ అంహపే నమ్మకం లేదు.” 

“ఆది. అంచేత మనుషుల్నికూడా సమ్మరు,* 

క మనుషులందర్నీ యెందుకు నమ్మను 99 

౪ సైశీన్రీ నన్ను... అయికే గురువుగారూ; మీకు నే నెప్పుడు నమ్మక 

డో హం చేసేనో చెప్తారా?” 

“సశే_..అదంతా యిప్పు డెందుగ్గాని” 

“ఆలా దారికి రండి... యిప్పుడు చెప్పండి. ఒకటి.ఏఎవరా అమ్మాయి" 

టైర్లు (పెజరీ ఆఫీసరు దశరధరామయ్యగారి కూతురు," 

“ఢన్యుడను. అసలేవూరుట?” 
“వాళ్ళదా?.. తణుకు అనసీ;_.” 

“శలుసు?ెండీ_ సరే. అమ్మాయి పేరు?” 

హూర్వ్ కళ్యాణి” 

“అబ్భా 'ఏదో రాగంలా ఉందే! వినిపించని రాగాలే; ఆనిపించని 

అందాక; కలలో ఎవరో పిలిచే”. ఓహో.” 

“అవను! రాగమే, వాళ్ళ నాన్నగారికి సంగీతం యిష్టం, పూర్వి 

కళ్యాణీ రాగం చాగా ఆలాపన చేసిన నాడు ఈమె పుట్టిందిట___ ఆ పేరెట్టారు” 
“అహా!....పూర్వి....కల్యాణ్ి_ పూరి పేరు పిలవాలంపే పూరీ 

అణాల 

రల్యాణీ అని వచ్చేస్తుంది. కల్యాణీ అని పిల్చుకోవచ్చు.... నొకిది సరి 

పొత్త “పే మేస్టాదా, ఈ పేరు గల అమ్మాయి మన కెక్కడా తగలేదు.... 
(ng) 

62 భరాగో సమ్మగ కథాసంకలనం ' 



పఠీజ్ నో సబ్ స్టిట్యూట్ ఫర్ వాటర్ అన్నట్టుగా; కల్యాణీకి కల్యాణే సొటి 

బొంబాయిలో అయినాసరే; మరెక్క_ దేనా సరే !.... సరం ఫర్థర్ 9 

“రంకు 2 

7 “ఏ ఇయరు? ఎక్కడుంటుంది అవన్నీ చెప్పండి మరీ." 

“ఇంకా ఇక్కడ జాయిన్ కాలేదు” 

“హారి హరీ! మా వూరి సినిమా హాల్చులో మంచి సినిమాల్లాగ త్వరలొ 

వస్తున్నది. అని రాసుకోమంటారా?” 

“ఎన్నాళ్ళో అవదు. గుంటూర్లో రెండేళ్ళు చదివింది. ఇక్క డికి ట్రాన్స్ 

ఫర్ చేయించడానికి ఏర్పాట్రయ్యేయి. గవర్నమెంటు అర్జరు వచ్చేసింది. ఇంక 

జాయిన్ అవడమే తరవాయి.” 

“మురీ మంచిదిజ సైషన్లో దిగగానే మనమే వెళ్ళి స్వాగతం. సుస్వా 
గతం జయహో. అని చెప్పొచ్చు.” 

“ఈ వూళ్ళో దొండపర్తిలో వాళ్ళ చిన్నాన్నగారు. డాక్టరు. అక్కడ 
పుటప్ చేస్తుంది.” 

“కసీనం వారితో పరిచయం చేయండి (ప్రస్తుతం. ఆ తరవాతై తే మనం 
ఏదో అ అమ్మాయికోనం పరిచయం చేసుకున్నాం అనుకొంటాడు” 

“ఆయనలా అనుకోడు” 
“అనుకోడు కాబ్యకే పూర్వి కల్యాణి ఈ ఊరొస్తోంది. నాకు చెప్పకండి.” 
“ఇలా వెకిలిగా మాట్లాడితే రెండురో జుల్లో చాలించుకుంటు౦ది,” 
“అదంతా నే చూసుకుంటానుగా....మన్ని వెకిలి “అనడానికి చాలాసేపు 

మూతులు బిగించుక్కూచో వాలి మేష్టారూ.” 
అ అ ©) 

“మోసం మెష్టారూ, మోసం!” 

కర్ర సేం? 

“కల్యాణీ లేదు ఖమాసూ లేదు ధర్జియరొలో ఎవరూ కొ త్తమ్మాయి 
జాయిన్ కాలేదుట. రోజూ మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్ళరావడం అవుతోంది.ి 

“అప్పుడే యన్ కైైరీ (పారంభించేవా 7... అయితే నా ఉ తరం 

అందలేదన్నమాట Yaa 

“ఉ త్తరమా ? అదేమని ?” 



“కల్యాణికీ చఫాయిడ్ , = నెలలో జుల్దాకా రాదు.ో 

“ఆర! వాసే బాడ్ న్యూస్!” 
“టర్ నీకు పోస్టుచేసి మూడురోజులు డాటిందే !.... ప్వుడూ 

రాయనివాణ్ని నీకు కదా అని ఉత్తరం రా స్టే అది కాస్తా మిస్ అయిపో 

యిండా ?”* 

“అదేకండి. ఎప్పడూ రాయడం అలవాశ్లేదు కదూ. ఎ్మాడస్ రాయడం 

మరచిపోయుంటారులొ 

“అవ కొదయ్యా, రీసెంట్ గా. అదే మొన్న నీతో మాటాడి వెళ్ళేక 

ఆయన ఉ_్తరం రాసేరు,” 

“వరు 

“అదె దశరథరామయ్యగారు” 

“ఆయనెవరు బాబూ, నా పీకలమీదికీ? ఏదేనా కోర్టుపని మీద గటా 

విశాఖపట్నానికి తగులడుతున్నాడా యేం?” 

“అంతా తొందరే! మనిషి ఎవరో ఊహించకం౦డా కౌ మెంట్లు.” 

“ఆగండాగండి....దశ రథరామయ్య కొంపదీసి పూర్వి కల్యాణి ఆలఅపనా 

సురుడు కాడుగదాట” | 

“ఎగ్జాక్షీ. ఈ మాత్రం జ్ఞ జాపక్ శ క్తి నీ కీంకా మిగిలి వున్నందుకు నీ పరీక్ష 

ఫెయిలన్వకుండా వొద్దక్క వచ్చునే 
తల్లా అచ లర LED స్పెషల్ కెను. అందుకనిలెండి; జ్ఞాపకం లలల eee ఇంతకీ ఏమని 

రాసేది)” 

వై జాగులో చదవడానికొస్తోంది; కాస్స యెరోగా 
బ్యురగా వున్నవాణ్నవర్వైనా చూసి పెటమని రాసేడు... 

“పెళ్ళికే 2౫ 
“కాకపోతే అవర్గా వుండటానిక నుకున్నావా”ి 

“ప్ప్' ఈ రిటైర్డు ఆఫీసర్లున్నా రే. (వేపంచం అందర్నీ రిటైర్ చేసి 

పలాగో సెటిల్ చేసేద్దాం అనుకుంటూ వుంటారు గాటబోలు.ి 

“ఇందులో త ప్పేమిటన్నాడోయ్” 
“తప్పా తస్పున్నరా ? ధర్జియర్ మెడిసన్ చదివే అమ్మాయికి పెశ్ళేమి 

= కనీసం హౌస్సర్ణన్సీ అయినా పూ ర్తికాందె ఈ అర్జన్సీ ఎందుకండి?" 

£4 భరాగో' సమ్మగ కథాసంకలనం 



“సరే ఆయన ఉత్తరంలో రాసేడు. పూర్వికల్యాణికి జరం; అఫాయి 

డంటున్నారు, అంచేత ఇలా నెల్లాళ్ళు పోయేదాకా వై జాగు రాలేదో అంటూను, 

చివర్ని “ఎవరేనా క్మురాడుం కే ఊరికే పోనివ్యకు=ో 

“వెంటనే రా సెయ్యలేక పోయారా; ఇక్కడ మనవాడొకడున్నాడు; పరి 

చయం అయినవాళ్ళనెవ్వర్నీ ఊరికే పోనివ్వడు అలా అని?” 

“ఆ మాసే రా సెద్దాఆ అనుకున్నా, కాని అతికేచోట తెఠిపడం దేనికి 

ఊరుకున్నాను." 

“అచేమిటండోయి అతుకు అంటున్నారు. అతుకంటి నాకు బితుకు. 

కనక మీరు మరో కురాణ్ని వెతుకుతే నా బతుకేదో నేను (బతుకుతాను” 

“వురి మొన్న, అమ్మాయిని జాగ ర్హగా చూసుకుంటానని చేతుల్లో చెయ్యి 

చేసేవు కడోయ” | 

“అంటే సోదరీ (పేమతో చూడమనికదా మీ ఉద్దెశ ౦?” 

“సర్లే. బండి మళ్ళా మొదటికొచ్చింది........ 99 

౦ ౦ 0 

“ర్య అమ్మాయి కాక ఒక అబ్బాయి అతను మిలిటీ ఆఫీసర్ ౨" 

ఆ వ్రేర్రీ గుడ్,” 

“పదివేలు కట్నం యిసారు” 

“లాభంలేదు మేషారూ, కట్నం వైట్ చేటయిపోయింది. అది మీ తరవ 

ఫేషను.” 

“ఎవరి కర్మ కెవరు కర్తలు?” 

“అసలు కట్నాలు ఆఫర్ చెయ్యకుండా. ఏదెనా జాబ్ యిప్పిసామనో 

మరెలాగో (పొరంభించాలి, ఈ వరుడు కోసం వేటు” 

9 

“ఆ! జాబ్ యిప్పించవలసిందే ! పరీక్షలు ఫెయిలవుతున్నావు గనక 

చైజరీలో యల్, డి. సీగా వేయించగలడు.” ల. 

“అది కాదు మేష్టారూ, మరీ మా అన్నయ్యలా మాట్లాడ తారేం? పరీక్ష 

పాసవగానే జాబ్ వస్తుందన్న షూ పుంచే తలుచుకున్న వెంటనే పాసం 

వేనూ ?” 

“అవుతావు అపుతావు! కొని నీకు పరీక్షల్ని తల్చుకోడానికి తీరుదా కేదీ? 

ఎంత సేపూ=” 

గమన [శమ (9) 65 
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నాకు భాస్కరం ఆర్షుమెంటు నచ్చలేదు. . అతను తల్పుకుంసే వాళ్ళ 

న్నయ్యక్కూడా యిలాగే చెప్పేస్తాడు. వాళ్ళన్నయ్య సీ చదువుకీ శాకూ 

సంబంధంలేదు పో అంటే మరుచటి రోజు యితను దశర థరామయ్యులాంటి 

వాడెవరి దగ్గిరో సాష్టాంగపడి యేల్ .డీ,సీ. చాట్కి కూడా తన్ను తాను హీన 

పర్చుకొని 'అశ్రయించవలసిందే. అప్పుడు అతను కూడా “వెనకాల ఏమీలేని 

వాడు” అని యితన్ని ఆదరించకపోవచ్చు నే వె యూ . 

అందుచేత నే నఠన్ని చెక్ చెయ్యదల్నుకో ₹ేదు. 

0 0౦ 9. 

నిజంగా భాస్కరానికి ఇది దురచ్భష్ష వళ. ఏలినాటి శని ఏచేచృన్నట్టాః 
అతనికి ఈ శని కొన్ని నెలలుంటుంచేమో అలఠనికి కావలసిం దేమిటి”. మినిమమ్ 

ఒక్క ర్త రయినా గిర్ ర ఫెండు. అతని కబుర్లు ఏనాలి. అతన్న గంటల తరబడి 

మాట్లాడు తూ యెదురుగుండా కూచో వాలి. "మధ్య మధ్య భో జనాలూ, కాఫిలూ ఏవి 

అవసరం అయితే అవీ _ వాటంతట అవి వొచ్చి వాలాలి. చదువెలా సాగుతోం 

దని గాని, డబ్బు ఎక్క-ణ్నుంచి వసోందని గాని ఎవరూ అడగరాదు. ఇదంతా 

ఈ |పకౌరం జరగాలంటే చాలా అదృష్టమే కార ; మిగతా (పపంబానికి చాలా 

వోర్సు వుండాలి. జరగడం లేదు! అందుకే ఇది దు దురదృష్ట దశ అన్నాను, 

మొన్నటిదాకా నిర్మలవుంబేది. వాళ్ళమ్మ రిటెర్లుడి.యీ.వో.బంగళాఅంత 

కొంపలో వ వాళ్ళిద్దరే ఉండవాళ్లు. నిర్మలకి యితనం చేనూవాళ్ళమ్మకి నిర్మలం పేనూ 
భూతద్దంలోంచి చూసినా త ప్పుకనిపించనంత ఆరా ధనాఖమానొల చత్వారం.చివరికి 

ఇరవై నాలుగ్గంటలూ చదువూ సంఖ్యా మానుకుని నిర్మల భాస్కరాని కెదురుగా 

కూచుంటే కూడా, ఆవిడ భాస్కరాన్నే కి పృడ్లది కూతుర్నికాక. యెక్కణ్నుం 
ళు చొెచ్చాయో, భాస్క_రానికి కబ్లాలు. సలఖె ఏళ్ళనించి బెంగాల్ లోనే ' ఉండి 

firs 

పోయిన రంగమ్మగారి అన్నగారి రూపంలో కొన్ని; ఫారిన్ వెళొ చ్చిన ఆయన 
~ 

Ee we Mem wf గ జక గ్గ అంగ ఉం ఉల ల oy కొడుకు రూసంలో మరికొ షై పచ్చేయి. సంగా సమయానికి నిరల యం. ఏ. 

వం 

er) భో 
ene జొ 

లో (ay ముట్ట మొదట కూడా భాస_రానికి అతన్ని మెబే వాళ్ళు, వాళ్ళకి వాళ్ళని 
యిచ్చె వాళ్ళవా ళు = ఉంటూగనె చై నచ్చారు. అతని ఎడు కేషనంతా కో ఎడు 
చ ఈ గస నె, చదువెలా ాొ గయినా వసుందోయ్ సౌందర్యాస్వాదన ఎలాగబ్బుతుంది _ 
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ఇప్పుదుం ఒంటరి. అయిపోయాడ్డు, భయపడిపోయాడు. ఒంటరితనం 

నత, దురా గం; పాపం యివన్నీ పుట్టుకువ స్తాయని వులిక్కి పడు 

లు " కారుతుందోనని ని చెదరిపోతున్నాడు, యిదివరకు జార 

పడని కాదు, అపండంతా జారిన రాళ్ళు యితనివి కావు, 

సరే. .... దొండస్పర్హీ తీసుకువెళ్ళాను, ఆవేళ డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి 
గారి భార్య ఊరెడుతూ పొద్దుట కనిపించింది, కష్టమూ రిగారు మూడు గంట 

లకి బయరైరి ర్ రౌండ్స్కి వెళతాడుగా. అందుకని మూదుంపావుకి మేం అక్కడే 

ఉండేటటూ ఏ వర్చాటు చేసేను, దూరంనించే మూసున్నతలుపు చూపించి “అదుగో 
ళు 

ఆడే దాఖలు, వాశెవదూ కేనటునారు"” అన్నాను డిజప్పాయింట్ మెంట్ జ ) "ది య 
నటిస్తూ, “క HEE లాణీ శః వూరొ సే స ఇక్కడే వుంటుందిగో. మీరు విరివిగా కలుసు 

Cad కోవచ్చు.” ఆన్నాను మళ్లీ అందులోనే దైర్యం వొలకబోసూ. 

చాలా నిరుత్సాహపడ్డాడు. “మీరు లేనప్పుడుకూడా నేను రాగలననుకోండి, 

అయినా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందానికీ దానికీ తేడావుంది కదా” అన్నాడు 

భాస్కరం, 

ఆ పాయంట్ నేననుకున్న దే. నాకు నచ్చింది. ఎటువంటి వాళ్ళనై నా 

తానుగా వెళ్ళి పలకరించి పరిచయం చేసుకొని పది నిముషాల్లో తనవార్ని 
చేసుకోగల క స్మ రాడు ఇలా ఆనడం నాకెంతో గర్వకా రణ మైంది. 

ఆ ప్రైవారం అతని రూమ్లో వుండగా నిడొచ్చింది. లేచి మొహం కడు 
క్క్కోండాని] Ma న జేబులోంచి పడ్డ కౌ గితాల్లోని ౦చి ఫోటో త్రీసి 

ఆ ఫోటోలో అమ్మాయికి మొహంలేదు దు.అంపే, ఫోటో 

త్ర ద్య మ్ సారీ. దానికో చిన్న యాక్సిడెం ౦ట్ అయింది. ఈమాటు 
చుంచిది క 

“పూర్వి కల్యాణిగారి దేనా” 

గారు ఆనడం; అందులో నాదగ్గిర = యిదే మొదలు శః మార్చుకూడా 
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నొరు నచ్చింది, నేను ఇం|టడ్యూస్ చేస్తున్న కేండిడేట్ అనే కారణం నల్ల కొక్ర 

పోయి కూడా వుండవచ్చును, 

అవునయ్యా ఈ ఉదయం పాత కొగితాలు తీస్తూ వుంసపే ఈ ఫొటో కన 

బడ్డాది. ఇది ఆ అమ్మాయి ఇంటర్ కాలేజీయేట్ మ్యూజిక్ కాంపటీషన్లో గెల్చి 

నప్పుడు వాళ్ళ మేగజై నులో వెయ్యడానికి తీసింది అప్పుడు ఆయన ఈ ఊళ్లోనే 

(శజరీ అఫీసర్ గా ఉండేవాడు, కుటుంబంతో అనకా పిల్తి కాంపు వస్తే సు. 

అక్కడ తీయించారు, వెధవది _ ఇందాక జేబులో స్టాంపులు పెట్టుకున్నాను; 

అందులో ఒకటి సరిగ్గా ఆ ఫొటోమీద అతుక్కుపోయింది. గట్టిగా ఊడదీసే 

సరికి పొర లేచొచ్చేసింది.__” అని కథంతా చెప్పేను. 

“ఇంటి దగ్గిర జేబుతో వేసుకురాడం నా కిద్దాను నేనా?” + 

“ఆవును. 

6% ఏం చేస్తాం, నౌకా అదృష్టం లేదు 

అయిదేళ్ళుగా ఆఅతనామాట అనడం నేను విన్లేదు, అతని స్వాతిశయం 

తగ్గించ గలుగుతున్నానని” ఆనందరకోచాటు అతని పట్టువదలని అత్మ విశ్వా 

సాన్ని పోగొడ్రున్నానేమో అని భయంకూడా వేసింది..... .... ఏ మాతం 
దిగినా దిగాడే _ అని మింగేసి ఊరుకున్నాను. 

ఆ మరుసటి వారం వై జొగ్ వెళ్ళినప్పుడు ర్య డ్రి త్తం చదువు, 

దీంట్లో సీకు కొంత ఇంట రె ప్ కలిగించే మేటర్ వుంది” అన్నాను, 

ఆడ పిల్ల దస్తూరీ: మధ్యలో ఎక్కడో తన పేరు; ఆ కాగితం చూసీ 

చూడగానే భాస్క రానికి కనబడిపోయాయి. వెంటనే . తన్నాన నన్ననన్నన్నాం 

అంటూ దేవ గాంధారి రాగంతో ఆ నచనం చదవడ (పారంధభించేడు .. 

“మొన్న _ మా కాలేజీ మెన్స్ హాస్టలు వాళ్ళు వై జాగ్నించి ఎవరో ల్నిపేచర్ 
ఎమ్మే అబ్బాయి భాస్కరంగారుట -_అతన్ని మిమిక్రీ కోసం పొటలు పాడ్డం 

"సం పిలిపించేరు. అశని పెర్చా ర్మెన్స్ ఎంతో చాగుంది. నిజానికి అది 

పెన్ ఉస్టల్ర్ వాళ్ళ ఫంక్షనే అయినా మాలో చాలామందికిఇన్వి మేషన్లా చ్చాయి. 
నాకు రాకపోయినా ఎలాగో వెళ్ళేను. (పోగ్రాం చాలా (థీల్లింగ్ గా వుంది, 

నాన్నతో చే ఎ ఆ భాస్కరంగారు నీకు బాగా తెలుసునని చె ప్పేరు. నేను 

వైజాగు వచ్చేవరకు ఆయన ఆక్కడే వుంటారా? ఉంటే నావ శ సృకుంగా 
యింటడ్య్యూస్ చెయ్యి.” 

గమ నశ సు ' 69 

bom — 



అంతవరకు చదవగానే ఆ ఉత్తరం లాగేశాను “మిగిలింది ఏదో ఫామిలీ 

నొ 

ఈర్బ్ప్ప పవరు రాశారో చెప్పండి నురీటో అన్నాడు చిరునవ్వు దాచుకో 

“ఇం కెవరయ్యా మహానుభావా! పూర్వి కల్యాణే” అని ఇన్హాండు కవరు 

మడత పెట్టి ఫమ్ ఎ్యడస్ చూసించేను. “టి. పి. కల్యాణి థర్డ్ ఎం. బి, 

సంతోషంగా నిట్రూర్చాడు భాస్కరం. “గుంటూరు వెళ్ళినపుడు పూరి 

కల్పాణిగార్ని మేటివుదామని చాలా తై చేసేనండీ. కాని వుమెన్స్ హాస్తల 
ర 

నించి వచ్చిన ఇన్వై టీస్ లిస్ట్లో ఆవిడ పేరు లేదు. ఒకచ్చాయి నడిగిశే 

ఆనిడ హాసలో చేరుంఅ అన్నాడు. మరి కొంతమందిని అడిగాను: పూరి కల్యాణి 
(SE aa) 

గార్ని తెలునా; అని, సరైన ఆన స్సాన్్ రాలేదు........ అక్కడి వాళ్ళకి అంత 

బె కన్యం లేడు కెండి. అమ్మాయిల నామినఠ్ రోల్ కంఠస్థం రాకపోతే 

యినా మనం ఆ ఊరెళ్ళి అక్కడి వ వాళ్ళని ఏమిఅంటాం! 

ఏడో వచ్చేళాను. ననిన ఆవిడ లకీ. గానా వ్ వో గాంకి వచ్చేరు. దట్స్ వెరీ 

“లక్కీగా _ అంపే ౬ ఎవరిది లక్క-ం౦టావు?” అన్నాను పెంకెతనంగా! 

“ఇదరిదీ ననుకోండి జో అని కొం[పమైజ్ అయ్యాడు భాస్కర్. అది 

తరుజార రెండు నెలలు భాస్కరం దగ్గిరికి వెళ్ళ డం పళాదు 

(=. గాచు యూ అభను డు స్పెక్షన్ చేయడం; మినిస్టర్స్ టూర్ గే సం ఏవేవో 
(ఆ | 

వివరాలు సేకరించి ఏర్పాట్లు చేయించడం _ ఇలా ఏటో రొటినో ముఖ్యమైన 
ag 

పన్లు పడాయి. ఓ సారి జీపులో విశాఖపట్నం వెళ్ళినా. భాస్కరం రూమ్కి 
వెళ్ళడానికి కుదశ్లేదు. కలెక్టర్ ఆఫసులో పని ముగించుకొని వెంటనే అనకా వినా గ్ర 

k3 

ఆచడాశోం ఇ అలి అన్యా చేక్ర జాని wn 5 డాని రం wd wy జళ్ళాలని లక వొ పదిసూను రొజులు ఊరుకున్నాను, 

వ. ree 
# అ ఆనీ అనో | బో ళ్ DIE న. సాది కాను రంమీన పగిది య్య్యూలి, 

4 

7 భరాగో సమగ కథా సంక్షజవం 



ఆకే య. ళు షె మ ఆ న | 

కొన్నాళ్ళ విరహాంగా; క్ న్నాళ్లు పూర్వి కల్యాణి ఆ ఆరాధనగా చివరికీ అన్వే 

షణగా పని చేసి పరిణామం చెందాలని; చివరికి ఆటంబాంబు నొక్కసారిగా 

వేసి డిజిల్యూషన్మెంట్ కల్పింతా తామనీ నా స్కీము 

“పూరి కల్యాణి మంచి ఇంపెన రాగము, ఎవరినె నా ఆడిగి బాణీ 
(oan రజా , 

(ప్రాక్షస్ చెయ్యి. ముందు ముందు పనికొస్తుంది” అన్నాను చొకసారి అతనితో. 
9 

“శాస్త్రియ సంగీత మె _ అమ్మ బాబోయి!” అన్నాడు. 
దశ (నిక వ ఏంతూ “ఆది నీవ శావీయ నేను మాయాబజార్లా (బ్రుకృృష్తుడి లాగ నవ్వుతూ ఆది నికు శౌత్రియ 

సంగీతం ఎలా అవుతుంది? స్ర్రీయ సంగీతం కదా!” అన్నాను. 

“ఎ గీడ్!” అన్నాడు. 

ఆ దర్శం విరగ్గొట్టాలం టే; ముందు దాన్ని పెరగనివ్వాలి. (పెరుగుట 

విరుగుట కొరకు కదా. మరి!) పెరగాలంటే ఆతనికి; దాన్ని పెంచుకోడానికి 
"ఎమ్ యివ్యాలి, 
గః ఇ 

అమ్ నేను వేరే యివ్వక్క- రైకుండా, దానంతట దే ఏర్పామెంది. 
ల (a) 

ke ॥ % 
ష్ పార్టి మెంటల్ గండాలన్నీ గడిచి, మెంటల్ గండా ర్ల సమస స్ 

భాస్కరం వొకడు. అత 

ఉత్కృష్ట పౌరుడిగా కాకపోయినా నామాన్యమైన భాధ్యతగల వాత 

చేయగలిగి తే చాలు. సెన్ఫ్సువర్ నాన్నెన్పులోంచి సెన్ఫులోకి లాగగలిగితే అధే 

పదివేలు. 

వైజాగ్ వెళ్ళేను తూామ్తో భాస్కరం లేడు. “ఇప్పుడే వెళ్ళేడు 
వాఖూా” అన్నది కిందని కాపలా వుండే వె 

గాను. “ఎపరో అడకూతురుతో సేతులు గలుపుకొన యెలాోడండి. నా 
గుండెల్లో రాయిపడ్డాది. 

రండు నెలలు నేను రాకపోవడం వల్ల పూరి కల్యాణిని మర్చపోయి. 

ఎవరో కొత్తహీరోయిన్ని సంపాదించేసేడు. నా ఊహా నిర్మితరాగ (ప్రసారం 
అంతా కీచురాయి పాటగా: మీగిరి పోయింది. 

అతన్ని చూడాలి, 

సినిమాల పైన్ టోరులు చూసేను, నీలామహాలో ఏడో శోరిస్ జే.చోనీ 
(ag) 

శ 

డా ‘ ల్ ఖల ఖర త" శ అలా ఇల రస్ కాంబినేషన్ ఉంది, అక్కడ తప్పకుండా ఉంటాడు, ఇంకా "బముండి 
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లేసవ్పన తనువు మదం. ఇలాంటివి మొదట సరీగా తెలియలేదనుకోండి; 

“లయితే ఇందులొ న. ఏడో కొంత నిజం పుందని న నాకు స ఇన్ 

పనీపాటలూ లేక తిరిగేబదులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేదామని బయర్దేరాను. Io 

సుకి వెళ్ళి రిబరై ఫోయిన దళ రథరాము గారు. ఎక్క_డుంటారని' అడిగీ 

అడగా నే; అతివినయంగా వొర గుమనాగారు; చేస్తూ చేస్తూ పున్న పని ఎవరికో 

వొప్పగిరిచి నా వెంట ఏళ్ళింటి కొచ్చేడు. ఆయన రిటెర 

దిగుతూ వుండగానే తెలిసింది. 

“దశ రథరామయ్యాగారికి ఒక కూతురూ ఒర కొడుకూ, కర 

వకేదని ఆఫిను మెటు 
we) ర ( 

, కూతురు 

* 60 
పంధకలాకదే. మీకీ డికేల్ఫు ఎలా తెలుసును? ఆయన్ని అడిగాను; “డిప్యూటీ 

తాసిల్దార్ సూరిబాబు తెలుసా” ఎని. ఉహూ... .. అప్పుడు గెస్ చేసేను, పూర్వం 

ఆయనకో. మీకు తాసిల్దార్ గా తటస్టవడి వుంటారు. ఉరమరికగా పిల్ల ల 

గురించి తెలుసు. 

ఆయనకిగాని ఈ అమ్మాయికి గాని మీ కెనరో తెలీకుండా 

తెలుసుకోవడం కష్టం. ఐ కం (గాచులేట్యు కాని ఎలా గెస్ చేసేరు?" 

అన్నాడు భాస్కరం, 

కట్చి (పశ్నకు సమాథానం చెప్పేను;' మీ పరిచయానికి వున్న వేక్ 

(గౌండూ ప్యూచకూ తెలిస్తేతస్ప!” అన్నారు, నేను ఉడుక్కొని వుండాలి. 

“బ్బ బ్రేవారే మా మను రాజపుం్మడి నుంచి రప్పించి పునాది డె డెలాగ్స్ 

పడేవరకు ఈ అమ్మాయిని నాయ పరిచయమే చెయ్యలేదు; దశరథరాములవారు_ 

ఏకపత్నీవతుడే కాక ఏక డామాకా వకుల; అన్నాడు భాస్కరం ఆమెవేపు 

“పోనిద్దురూ; మీకు చురీనూ$ి అన్నటు మొహం పెటిండా అమ్మాయి. 
బ బట 

“అలా అయితే నా గమన (శమ ఫలించిన కే” అన్నాను, 

“ఏమికేమిటీ _గమన_(శమా? అదిమిటది?” అన్నాడు భాస్కరం 

కంగారు పడుతూ. . 

“అదేలే_పూర్వి కల్యాణీ మరో పేరు.” అన్నాను. 

సినిమా మొదలయింది. 

అలం టా 

గమనశమ (10) 73 



= * అవ్య కతు వా గా 

(ఆంద్రజ్యోతి వీక్లీ; జనవరి 1969) 

ని పెశే విసుక్కుంది శారమల, అప్పటికింకా 
“డర్ నూ సెన్! అ 

శేఖరం గుమ్ముందాటి వ ండడు. 

మూడు రో జుల్నుంచి శేఖరాన్నెలా గయినా హర్ట్ చెయ్యాలనుంది. 

అవను కల్చుకొంసే తనకి రాబోయే అ పతిష్టని ఒచ్చేసిన ఆపదనీ 

సి అవతల పారెయ్యగలడు, ఆలా అతను చెయ్యడని 

“వి ఆవసరం చొలా ఉంది తనకి. 

సశే అను జారపడానికతనే కారణం అన్న సంగతి పదే పదె 
గే గి నీ 3 నైక 

జ ంంనో అంట జ 
ఓ 

మనడులో మదుతోంది. మనసంతా ఆదే ఆలోచన, 
ఎనటాటో 

అననది Lo, నాన బర ॥ 
ఒక్క తెలివి రమ్కవ పని; శాశ్వత మైన ముద 

ఆతనికి శిత కేదము; సరికదా. కొంచెం చారహాడా లేదు, తనని ఆపదలో 

ag) యు 

ప*డడానికీ కూడా వీరేక పోవటం దారుణం.... ఓపికుంటే 

“ఆలా మూశీగా అయిపోకు శ్యామూ. మనం దీనికేదో సాల్యూషన్' 

లోచిదాం ఎంటాడు, ఆ ఆనేదెడో కమాండింగ్గా, డిమాండింగ్గా మొగ 
టె 

, 

; రనక్కూడా ఏదో (పమాదం జరిగిపోయినట్లుగా మొహం 

౮ కొవ్నసండా పెళ్ళి చేసుకోగలం” ఎప్పట్నుంచో అంటున్నాడు 

ముకి ఎలా గరిగా పెడతాపం, మొహమూ గొంతుకా?....నిన్ననొకసారి అని 

ఉంచింది; ఈ అపసరంపల్ల పిరికివాణ్ని కొసాకీ మెడకి తగిలించుకోడం కంచే 

ఏ ,పహారం ఇక్కడితో మరచిపోయి....కొ త్త బతుకు వెతు 

“సాలూ షన్ ఆలో దిస్తానంటాదు. తన మనసుఇలో ఆలోచనని పసి 
ft 
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గట్టినట్లు, “ఇదేదో ముదరకుండా చూసుకుందాం. అనేగా, అతను దేశం ee 

ఎంత దారుణం, ఎంత రాక్షసం 

అవును నిజమే. ఆ ఆలోచన ఇద్దరిలో మొదట తనకే వచ్చింది..... 
అయినా, ఎందుకో అతనిదే అన్యాయంలా వుంది. ఇందులోకూడా ఏదో మిసేక్ 
వుంది. తనకి అదే ఆలోచన కలిగినప్పుడు అది తనకి అవసరంలా తోచింది. 

అదే అతనికి స్ఫురించగా నే అందులో అతని స్వార్దం. (పయోజనం ఏథో 
ఇమిడి వున్నట్లు అనుమానం పీడిస్తోంది. 

బాగా చదువుకొన్నానని, సుళువుగా ఎవరిటోపీలోనూ పడనని తనకి 
గర్భం. ఆ గర్వమే తన అహం. ఎత్తిన తల ఎత్తిన. వుంది. అహా దెబ్బ 

తింది. అహర్నిశలూ భయసె'టే సమస్య ఒచ్చిపడింది. 

భయపడవలసిం దేమీ లేదు. దీనిచుటూరా వున్న చీదరతప్ప. 
ఆడదీ మగవాడూ _(పేమించుకోడం సహజం; కలిసి తిరగటం సహజం. 

ఇంటిమసీ కూడా సహజమే.... సుఖం వెనుక కషం వుంటుందంటారు. కష్టానికి 
కను ఎప్పుడూ భయపడలేదు. రకరకాల ఆపదల్లోంచి దర్హగా అందర్నీ ఎదిరించి 
తప్పుకున్నది తను, 

ఇది న్యూ సెన్సు, చీదర, ఈ కుదాన్ని ఎదిరించి త పృుకోడం కష్టంగా 
వుంది, 

ని 
“శేఖరం!” 

రోడ్డవళల పదమూడో నెంబరు బస్సు కోసం పరు గెత్తుతున్నాడు. 
శేఖరం. ఇవతల్నుంచి శా్యసుల "కేక. 

బస్సు తప్పిపోయినవాడి మొహం పెట్టి యిటు తిరిగాడు శేఖరం. 
అక్కడతను, 

ఇక్కడ తను 

శ్యామల అటు వెళ్ళాలని, ముందుకు వంగింది. కఠోరంగా హారన్ 
(మోగించుకొంటూ అసహ్యంగా అడ్డం వచ్చింది జీపు పడిపోటోయి నిలదొక్కు 
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గాంది. అంనెందుకు తనవేపు రాకూడదు; నిన్నటిదాకా 
లా వచ్చనవాచేగా! ఇప్పటికిన్టుడు ఈ నిరుత్నాహం. ఈ పిరికిత నం, సలాయస 

సూ మఠను పరిది 

కామో 

బానెమో, 

డరీ నూంనెను,'.... ఒసే రానీ, పోతే పోనీ.అటు చూడకు, పిలవడం 
టు ఈ tw అలాని 

అయిందిగా. 

ఒచ్చేద, | 
కు చేతులూ పటుకున్నాడు, “నువ్విలాంటి పని ఎప్పుడూ చయనని 

నారు మాటెవ్యాలిలి....చప్పున విదిలించింది, చేతుల్ని. ఆహా! ఏం ఐడియా!.... 
డ్ కీచ్! చనాక్యహార్య కోసం (పయత్నించనని మాటి టివ్వాలి. ఎ, ఆంద 

బుదిహీనురాల్నని అనుకుంటున్నాడా?..అనుకోవడ మేమిటి, అంటున్నాడు... 

ఆ మ్మాకైం అర్దం చేసుకో లేక పోయిన దానికి ఇన్నాళ్ళూ కలిసి తిరగడాలూ, 

ఈ స్నేహం, ఈ ఇంటిమసీ ఎందుకు? 

ఆపదలు మనుషుల్లో మంచిని, జౌదార్యాన్ని, హృదయవై శాల్యాన్ని 
అవత మనిషిని అర్దం చేసుకొనే సహృదయతని పెంచుతాయంటారు. నిజ 
మేనా) చొకర్న్ని ర్చి మరొకరు నీచంగా; హీనంగా నిందాత్మకంగా 

వూహించుకోడం నేర్పుతాయే మో! 

“నెనంళి పెరికిదాన్ననుకున్నావా?ి” “నేను సీ అంత విశ్వాస ఘాతకు 
రాల్ననుకున్నావా?” ఏమిటో, ఏడో ఘాటుగా అనాలిని. అతన్ని గాయపరచాలని 
వుంది... అడ గరేకపో పోతున్నది. కసిగా పంది....అతను చాలా లవబుల్ గా బిహేవ్ 
చన్రూ తనని గాయవర్భాడు. 

“మీ గ్రూమ్ శే మనను, * సీర్రసంగా నవ్వాడు. 
"నెను నీకోసమే బయగైైరి వచ్చాను,” 

శ(తుపుల్లా పొడి పొడి పలంరింపులు . . “నిన్నటిదాకా వొకరి 
నొకరు సంచ పాణాలుగా, కొట్టుకున్న బట్రకం పె అపురూపంగా చూసుకొంటున్న 
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_పేయసీ (పియులం అము! 

తడాఖౌ.... 

“పది ల 

“పగోడా దగ్గిరికి” అలవాటైన కాళ్ళు అలవామైన చోటికి తీసుకు వెళ్ళు 
న్నాయి పా హఠాత్తుగా ఆగింది, శ్వాసల, * నేనటు వేపు రాను, 

రి ద్రేం[* 

“అక్కడి ఆ వీచ్ రోడ్డున అంతా ఛండాలం, సభ్యత లేకుండా మొగాళ్ళ” 

“ఒస్సి! మొగాళ్ళంపే ఇన్నాళ్ళూ లేని భయం” మాకరీతో జోడించి 
నట్టున్న నవ్వు. 

“భయమా _.., ఎహు(€! ఆసహ్యం 1” 

ఆమెకి అసహ్యం; అతనికి భయం, 

అప్పాల స్తీ ఇటు వెళ్లాం పద....” 

“ఇటూ రాను. 

“ఇపేమిటుంది? ఒహో; వుమెన్స్ హాస్టలా?? హహ్హహ్హా! వెనకటి 
శవతో, తనకి ఆడొాళ్ళం యే అనుమానం మొగవాళ్ళం పే మొహమాటం అన్నా 

దిట![ 

“మనకి జోక్పొక్క పే తక్కు_వొచ్చాయి!” 

అయింది, మళ్లీ నేరస్తుడి మొహం పెనేసేడు.... అనుకున్న బెగా; 

హర్ట్ చేయాలని! 

అతను హర్డ్ అవలేదు.... నక్క వినయం....మాకరీ. 

“మరెక్క_ డికి వెళ్లాం?” 

“నాకొక సందరూపాయలు తెచ్చి ఇయ్య.” (పతిధ్యనిలా వచ్చింది 

డిమాండ్, 
వళ 99 

శ ఇ శై 

“ఫి” మొహం పక్కకి తిప్పుకుంది. 

ర్చద్రిక్రాద్రు శాం... ” రోడ్డుమీద (బతిమాలుకోవడం కష్టం. 

“నిన్నడకూూ డదనుకుంటూ'ే అడిగేను.” 

ఆ పరిస్టితి కడుపుతో పెట్టుకుని, అంత వేదన గుండెలోదింపుకొని, 

అలాటి వెచ్చటి నీళ్ళు కళ్ళలో తిరుగుతూండగా ఆడది ర రోడ్డుమీదా ఎలకి9క్ 
టు 
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మొగవాడు తటుకోలేడు. అసలు పోరా అనుకుని నిబ్బుంసపే సఖ రంలాంటి ట్ర 
iy 

- ww శాప్ 

గొపు గొపు వరల దగట్వుంచి నొటికొచ్చిసటు వాగే గిరీళంలాంటి వాళ్ళ 
ళా ఘం aan: ih Me on 

మూగ వాళ్ళు “అయిపోయి పరిసితి అది 
@ 

న సకొన్నందు న మొగవాడుగా నువ్వు చెల్లించ 

గా నెను వడగడంలేదు.నాకు వేలే పనుండి అడుగుతున్నాను" 

“నెన్నీపట్ట చేసిన అపచారానికి పరిహారంగా నువ్వు వందరూ పాయలు 
ఆల ది 

జా లః అని అమి ణి 5 

ఎదుగుదన్నావని నను అనుకోడంలేదు, న్మపోోగాం ఏమిటని భోగటా చేసే 
య 

శ న. ను? డబ్బుకావాలన న్నాను. రోజూ అడుగుతున్నానా?,.,, tet ty శ 
నూ 

ఇబ్బడి బు... బరమ కదిజంగా అవసరమా. ఇలాంటి వన్నీ విడమర్చి. చెప్ప 

డం; సలు చెప*+వలసిరావడం ఇంకా బైన్యంకా దా” అనుకొని విగిసిపోయిం 

దామె, 

“లాటి మాటలన్నీ యిక్కడ రోడ్డుమీద ఇంతమందిలో ఎలా చెప్ప 
డం” ఆని అళను సాహసించలేదు. 

లే 

చిన్నప్పుడు కలకతాలో నాన్నగారితో గార్డన్ వృడఫ్ కంపెనీకి 
చెళుళూపుండెది . అక్కడ ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ లేడి'కైపి పిస్టు; నెలలో ముప్ఫై 

లౌజులూ ఒక్కరోజు కూడా తప్పకుండా రోజూ ఆఫీసు కొచ్చెస్టూ ఉండేది, 

తో చలాకీగా, ఆరోగ్యంగా వుండేది. ఆమెశేమి బాధలులేవా 
ఐనిపించే, అమ్మ నొకసారి అడిగేసింది, “అమ్మా, ఇంగిలీషు వాళ్ళు ముట్ట 

Ca డే బాలను వాళ్లే. అ యి అలవాటు. వాశెం చె 2 $ ఇలాంటి ఆపద వస్తే, 
అనాలో 

లు సబ్దిక యినా సరే డొటొే క్ ఇంగిలీషులో వున్న పు _స్తకం రిఫర్ చెయ్య 

po mn బు గ కర అజా / ల అవ్వను. రాకుండా ము దె జాగర్త పడతారు. ఇక్కడ పడుతున్నారు... 

తసురూడా అమా కం క x | మొర షాటు ఒక్కరోజు జాగ రగా వుండడం మరిచిపోయింది. 

"ra 

[8 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ది మరుపుకొదు,, ఏదో ఎక్స్టసీ. -బమ్లేదు., వుండదు, ఇన్స్పిరేషనీకి అ 

కామస్ సెనుు సీపింగ్డోస్,, మొతంమీద జరిగింది పొరపాటు. వాళ్ళు 
a) అజం 

మిసేక్ అంటారు,, పిల్లల్ని ఎవరికేనా చూపిస్తూ వేళాకోళానికి అవర్ ఫస్ 
ల య అం | గ్ల 

మిసేక్, సెకండ్ మిక్ అంటారుట, 
రు 

ఈ మిసైక్స్ రెక్తిపె చేసుకో వాలం టే,. వాళ్ళ పదతులేమిటో!? 
ఫం ఢి 

కాకతాళీయంగా యిచ్చింది. రోజీ, ఈ పువకం చూడు, గాయి 

(పెండ్సున్న ఏలాంటి వాళ్ళ  చచవ్యసిందొక ఎ ఎస్సేవున్నాదిందులో,” 

పడా దేమిటి? హో హాస్యం చేసింది 
దడ 

“నువ్వూ అంటున్నాపు; నువ్వు పడ్డావెమిటి కొంసతీసి!” అని తిర 
గొటింది నిర్మల. 

“అది కాదు. శ్యాములమొహం ఎరబడింది, “ఆ పు స్తంలో గరల్లాగ 

అనబోయాను” 

“పు సకంలో గరల్లాగ అవడానికి నేనేం మీలాగ మిస్”ని కాను, 

ఇవన్నీ మిస్లు చేసే మిస్_చేక్సొ క్ష 

“అలా అని రూలేమీలేదు. మిస్ సై స్లుకూడా ఒక్కొక్క నెల మిస్ 

అయ్యారం చే ఫ్రైస్ తప్పదు అనిరో జీ హెల్ప్చేసింది. 

“మాటవరసకి మెగుడు ఫారిన్లోపున్న (శ్రీమతి ఒకావిడ ఉన్నదనుకో 
శ్యామలకి బలంవచ్చి నిర సృలమీవ "పెళానల్గా క లియబడ్డాదిః 

ఆ పు_స సకంలో వ్యాసం.... ఒకమ్మాయుంటు ౦ది. పాపం.. _పెమించి 

నబ్బాయే అప్పటికప్పుడు పెళ్ళి చేసుకోవాలం చే ఏవో అడ్డున్నాయి. 

“తనలాంటి కేసే” 

ఆమెకి ఎవరో బర్లిఫోన్లో చెస్తారు. సీకు ఇలాంటిలాంటి ఆపద వచ్చిం 

దటగా, మేం వున్నాం సికేం భయం టేదు? "రేప సాయం(తం ఐదింటికి, ఫలానా 

హోటలు గుమ్మందగ్గిర గులాబీరంగు (డెస్తో నిలబడు. మా కార్లో నిన్ను 
హాస్పిటల్ కి తీసుకొస్తారు, ఆంతా సుళువుగా, నొప్పి లేకుండా త్వరగా జరిగి 

జీ. 
మిగ్చిక్ 719 



తనకి? ___ అత నివ్యరదు.... అడిగిందంతే .. 

అడగాలి కౌబోలు. అలా ఆభారపడాలికాబోలు తస్పృచెయ్యడానికీ, 

త ప్పులోంచి మర్యాదగాగాని అమ ర్యాదగాగా నిత ప్సుకో మనికీ, (పొక్చశ్చిమాల 

కేడారేదండా అడదిమొగాడిమిదనే ఆధార పడాలి కొటోలు .... మామిడిచెట్టును 

ఆల్షుకొన్నదే మాధనీలరొకటి. బాష్” షియర్ నాన్సెన్స్? బంకమ్. 

“యూ వీధిలో పాక ముసలావిడ వున్నాది. ఆవిడికి ఇదొక రెగ్గులర్ 

- ఎగు కేసులు కనీసం తగులాయి..... నేటివ్ ఆపరేషన్ 

వనుకుంటాను, నోట్లో కేదో మందులుకూడా ఇస్తుంది”అంది 

“పోనిద్దూ, డర్టీ 3 ఫెలోస్" అని మొహం మడనుట లాడించింది శ్యామల 

“నాలుగు కేసు ల మీడా నొలుగు వందలు సంపాదిస్తుంది కాబోలు .... నాలుగు 
చేలు సంవాదించసిగాక? చి 4 చ్చీ వెధవ బతుకు?” ఆడవా ళ్ళ మధ్య కొచ్చేసరికి 

ఛా Es కన్హర్వేటిప్ అయిజ పోతే దిదకడం కష్టమని ఆమె 

“ఆలా అనకు. ఎవరి 

థియరి. 

ఆపదలెలాంటివో?”* అని సన్నాయి 'నాక్కు 

వందలూ పుచ్చుకోదు. వేలూ పుళ్చుకోదు. కేసుకు యాభి రూపాయలు 
తీసుతెలటుంది, గ్యారంటీ [టీ ప్మెంటనీ, కాన్ఫిడెన్లల్ గా వుంచుతుందనీ ఆవిడ 
వగ్గిరకొనాటి” హుషారుగా ఇన్ఫ ర్మెషనిసోంది నిర్మల .... తన సంగతేమీ 
పసిగట్టి హెల్ప్ చేయడం లేకుకద? 

“మే వీధిలో నాకు తెలియని వాళ్శ్ళినరున్నా రోయ్ః!!సి సిన్సియర్ గా; కాజు 
వల్ గా, 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“బ్రదేనోయ్;ఆ ఎ(రడావా పక్కన పాత పెంకుటింటి లోపలి గదిలో. 

ల టా నవలగా వుంటుంది చూశేదూ? అన, టొక చే క్ల నల్హటావిడా, బక్క- సల వుంటు దూ? అన్నట్టొకసారి తెలుమంతం 

వెసుందని చూపెమైనే.. అదు గావిడ'” 
అణాల 

“రహో _ ఎందుకిలాటి వెధవ పనులు చేసుంది.* 
wel) 

“నావపుందోయ, నువ్వన్న మాట" .... నీకు అది వెధవపనాగ కనిపిం 
లిం ఆ య 

చొచ్చు. కొందరి కదే అవసరం రావచ్చు. వాళ్ళ దృష్టిలో ఆ సమయంలో 

ఆవిడ దేవత.” 

“నా దృష్టిలో మ్యాతం రాక్షసి! దాని కణ్ళుకూడా చెంగ్యలావుపేట 

పియర్ నాటకంలో విచెస్ అలాగే పుంటారు కాటోలు, అయితే మరి నాకు 

తెలియక అడుగుతాను! ఆవిడికి మొగుడ్రేడన్నావు కదా? మన సరస్వతిగారు 

పెట్టుకున్నంత బొప్రెందుకు పెడుతుంది?” 

“అదా! .... ఆవిడ ఎదో శ 

చీపూ బొట్టు పెట్టుకో వాలిట .” 

డ్రి 
అంతే 

పూజ చేస్తుందట, ఆ పూనకం పృన్నంత 

ఉద్షిన్సిజ్ఞ క్రి చల్లగా ఐుండా | ... ఊంహూ6. అయితే పిలా పీచూ లేరు దె | 

గాబోలు అందుకే ఇలాంటిపనులు చేస్తుంది.... పిల్ల లి gs ౫ బ్ ర్ G ర్ట Gb 

ఇంతలేసి ఘోరాలు చేస్తుందా!” 

“ఎందుకు లేరు! ఒక కొడుకున్నాడు, వాడికి ఈవిడ చేపే పనులు నచ్చక 

. వూక్నోనే వేరే ఎక్కడో కాపరం పెచేట” 
లి బబ 

“కొను మరి .... ఇలాంటిపనులు చేసే స్వంత కొడుకైనా భరించడు”” 

% % FF 

డబ్బు తెబ్బీకూడా, గేటుదగ్గిర సారీ ఫేస్ కట్ చేసి నిలబడ్డాడు శేఖరం 

“అదుగోనోయ, నీ జాయ్ (ఫెండు” 

“దాయ్ కాదు, (ఫెండూ కాదు” 

“దాయ్ కాకపోతే గర్హంటావా?” 

“గర్ల్స్ ఆతం ఫార్ బెటర్,” 

జికా. మిసెక్ (11) 81 
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లకేసి ‘fe 

ల చప్పుడు, మట 
అ 

వరో ఆడమనిషి నడ చిసట్టు 
€ 

3 

క 
స్ - 

3 

౧0 ఓ 9 

ల 

స్తే 
PL ౧ 

“2 

స్త 
కే 

న్ 

(భై ల 

fa 

ఇలా 
య. 

“4 
నా [2 

భి 
గ్ 9 “3 a J a 

3 - 
త 

ణే x స్స్ లె 3 రా కళై గ 

| 

fet ద 

త 

RB. 

లన డే 8 

2 0 

pn 

Ae ot 

b 

లక్ 

Ye 

“3 

శ 

£3 

స 

వళ 

తే 

5 

sw ఈ 8B శ్ర mp 3 

3 

tae 

వ్ 

a 
13 

5 | 

ఫ్రే 

ణి 

స్మా 

ya 

అ ావపోతేతోోకనా - _ 

మనిషి. ఎప్పుడొచ్చింది; ఎలా 

60 ౮ 

ల్
 

9 శ ¥3 3 fa ra x9 వి స్ 2 

జ్ 

ot 
A త్త 3 9 

mM స్నా 

చ 

pa) 

the 

~~ 

‘f 

F 

3 

a | "దె 

ని 

9 

© 

a} 

“3 

స్స్ 

Me 

ఖ్ 

స్ 
టల్ 
ల 

«} 

fa 

ce 

౧ 
సశ 

సం 

వెళ్ళింది అచ్చుతమ్మ. “విత్ మీద 

ఖరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం $2 



“కి ద్ర ట్ర పిల్ల! ఏం ఫిలుపు!.... చెప్పింది చెయ్యడానికి బుద్ధిపుట్ట నంత 

వెగటుగా వుంది. 

“అచ్చుతమ్మ అలమార్లోంచి సామాను తీసింది, కర, _పొంగ్మ్, 
దబ్బలంలు, నెత్తురు తుడవడానికి కాబోలు గుడ్డలు! గాజు గుడ్డ రీల్, ఆయింట్ 

మెంట్ ట్యూబ్, 

“నేటివ్ ఆపరేషన్!” 

బార్బరస్ (పిమిటివ్= 

ఇంకెవరికైనా చేస్తూవుం కేకూడా చూడ్డం కషం. పోనీ అలా చూసినా 
బావుణ్ను. మళ్ళీ వస్తానని చెప్పేసే .... అబ్బ! ఈ పద్దతి బాగులేదు. 

మంచి పద్ధతులున్నాయిట .... చాలా జ్ఞానంతో వ్యవహరిస్తారు వాళ్ళ, 
అంతే శరక్తీట పూర్వం. ఇస్పుడు జ్ఞానం ఆంతే మనీ .... బాగా డబ్బు పుచ్చు 

కుంటారు; రహస్యం తెలిసినట్టు మొహం పెడతారు. ఎ (పిన్స్, యూనిఫామ్స్ 

చేసుకొనే డాక్టర్ రహస్యాన్ని. రహస్యంగా వుంచుతారని నమ్మకం కలగదు, 

వారు మన సర్కిల్స్కి దగ్గిరిగా రాగలరు. మనకు తెలిసిన వ్యక్సు లెవరి తోనో 
ఎక్కడో ఒకసారి నోరు జారితే .... బస్! న్యూసెన్స్ మళ్ళీ ఆరంభం. 

ఎక్కడో చదివింది. ఎబార్డన్స్ లీగలైజ్ చేయాలని (పభుత్వం సంక 

ల్పించ వచ్చుట. అయినాసరే అది రహస్యంగానే వుంచొలికదా .... లీగలైజ్ 
చెయ్యవలసిన సోషల్ సీ కేట్. 

అది పెళ్ళాడిన వాళ్ళకో సం. 

వాళ్ళ సంతానాలు పెరక్కుండాను. దేశానికి అహార సమస్య పెరక్కుం 
డాను. దునకోనం కాదు .... పెళ్ళికానివాళ్ళ సీీకెట్స్ లీగ్యలెజ్ చెయ్య 
జడపు .... మరి, అందుకే 1 500 డాల్లరు! | 

ఒన్న తిరుగుతున్నాది. నిచవస్తున్న ట్లున్నది. స్పృహతప్పి పోవడానికి 

మందిచ్చిందా? మందేమీ అక్క ఛే రదు. ఈ గదిలో ఐదు నిముషాలు కూర్చుంటే 
చాలు! స్పృహ దానంతట అదే తప్పి పోతుంది. 

అచ్చుతమ్మ బల్ల మరోమాటు శుభంచేసింది. తలగడా మీద దమ్ము 
దులిపింది, ఒదోల్లెదు. దుప్పటి అట్నుంచిటు తిప్పి తలగడా మీదుగా పరిచింది.. 
అక్కడ పడుకోమని ఇందాకే అన్నది. ఇప్పుడు అనలూరుకోదు, 

“నా కక్క రేదు! వెళతాను” 
సి 
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“ఒద్దంచే మాట్లాడ వేం?” 
“వెళ్ళి ఆజ్బాయిని మళ్ళీ బతిమాలుకుంటావా పెళ్ళిచేసుకోమని! |” చిరు 

సప్ప్యులో చేశాకోళమేకాక ఏదో అపేక్ష కూడా. వున్న టుంది. 

“అవన్నీ నీకెందుకు” 

“అంజమ్మ అంతా చెప్పింది.” 

“చెబితే చెప్పిందిలే....” తరువాత ఏమని దజాయించాలి? డాక్షర్ నోస్ 
యువర్ మి సైక్స్! న 

“మొగవాళ్ళు బతిమాలుకుం పే. వింటారా?....వింజే అదెంతకాలం?ి 
“నన్ను తీసికెళ్ళి రికెలో కూచోబెట్టు. నేవెళ్ళిపోతాను. ఇక్కడంతా 

వాసన, భరించలేకుండా వున్నాను!” బలం ఎరువు తెచ్చుకుని బల్ల దిగి వచ్చింది.. 
॥ లోపలి గదిలో బూట్ల చప్పుడు. 

“అమ్మా; మొగగొంతు పిలుష్త. 

“వచ్చేం” అచ్చుతమ్మ అటుతిరిగి కదిలింది. ఆ పిలుపు అచ్చుత మ్యుకి 
కాదేమో, తననే ఎవరో అమ్మా అని పలుస్తున్నట్టుంది. తియ్యగా. ఉంది, 

ఆ పిలుపు! మధురంగా వుంది ఆ పిలుప్పళోని భావం: మళ్ళీ మళ్లీ 
వినాలనివుంది ఆ కంఠస్వరం. అంత తియ్యటి పిలుపు వుంటుందా? నేను 
అమ్మని పిలుసే అమ్మ అలాగ రెస్పాండ్ అవుతుందా? అటే 

ళ్ళ R4 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం: 



కౌబోలు,? 

అచ్చుతమ్మ తలుపుదాకా వెళ్ళి వెనకొ్కొచ్చింది. “నా మాట విని జిల్ల 

మీద పడుకో.” . 
“ఇక్కడ బాగానే వున్నాది” 

“ఈ బెంచీ సన్నం, పడిపోతే కిందపడిపోతా వు” 
“ఫరవాలేదు; వెళ్ళు” 

తలుపు మూసింది. గొళ్లెం వేసిన చప్పుడు, తలుపవతఅ గుస గుసలు, 
తల్లీ కొడుకూ సంభాషణ....తియ్యగా పిల్చేకొడుకూ, అధిమానశిగా మాట్లాడే 
అమ్మ-అంత _ మెల్లిగా మాట్లాడ తా రేం? 

కడుపులో బీడ్డ eee అతి నెమ్మదిగా మాట్లాడుతుంది.... కదలికలే సంభాష 

ణలు'.... ఎజార్లన్ కాకపోతే బిడ్డ పుడ్తుంది.... విడ్డమాట ఇప్పుడే వినిపించదు.. 
వినిపించని చప్పుళ్ళ కోసం వీనుల ఆదుర్దా. ఆ ఆదుర్దాతో. ఆనందం .ఆ అనందం 
తోనే కాబోలు అమ్మ క కాబోయే ఆడది పచ్చగా ష పుష్టిగా నున్నగా అయిపోతుంది. 
అమ్మా అని పిలవ వలసిన బిడ్డ కడుపులో వుంటేనే కావలసినంత ఆనందం.. 
అమ్మా? అమ్మా? ఆదరం ఆ పేక్షంచినవారు అమ్మా అని పిలుస్తారు... అమ్మ 
గారు... అమ్ము! 

. తలుపుదాకా వెళ్ళి వినాలనుంది “పడిపోతావు” 'అన్నది అచ్చుతమ్మ. 
అత నికి అమ్మ అచ్చుతవ మ్మ్. అతని పేరు అచ్యుతరా వా? 

గొంతుకలు పెద్దవవుతున్నాయి, 

తలుపుదగ్గిర మనుషుల నడి, తలుపు సందులోంచి ఎవరి దో కన్ను..ఈ 
గదిలోని ఎలక కొలై టు వెల్తురుపడి థళుక్కుమని మెరిసింది. 

చూసేడు, 

వాడెవడో నన్ను చూసీసేడు 
చూసీ సేడ్తు. గుర్తు వచేస్తారు. రోడ్డుమీద వెళూంపే_ఇదే. యిదే-మా 

ఇంటికొచ్చి మా అమ్మ చేత. -దింపించుకున్నాది అని చె ప్పేసాడు. అడిగిన 
వాళ్ళకీ అడగని వాళ్ళకీ, 

ఇక్కడ | సికెసీ ఉందంది నిర్మల, 
లేదు లేదు. ఇక్కడ సస లేదు, డీసెన్సీళేదు. కరెపీ లేదు. ఇదొక 

కమేళా, నేటివ్ ఆపరేషన్లు... పరపర కోసి పారేస్తారు. " 

మిఫ్టుశ్ 
రఫ్, 



“వాదెందుకా చ్చి ఎందుకు చూసినట్టు? .... ఆవును చూసాడు... తల్లి 

రాత్యలు చేసి డబ్బు సంపాదిస్తుంది. కొడుకు ఆ మనుషుల లిస్తురాసుకువి 

వాళ్ళ వ నులు సంపొదించి బైట పెడతానని బెదిరించి వాళ్ళదగ్గిర డబ్బు 

అ 

వెధవపని చేసింది రను. కప్పిపుచ్చుకోడానిక (పయత్నించడం అంత 

కన్నా వెధవపని. ఇది అయిపోతే డీనివల ఆరోగ్యం గట్రా చెడిపోడ మో లేక 

ఈ గాయాలు మానకపోడ మో బ్లాక్ మెయిలింగో సంభవిస్తె మళ్ళా దానికోసం 

మలోతప్పు చెయ్యాలో ఏమిటో! ఒకి తప్పుని కమ్ముకోడానికి పది తప్పులు..., 

శిక్ష ఆనుభవించేసినా బాగుండేదేమో. 

కస్టం. శిక్ష అనుభవించడం అంత తేలిక్కాదు. 

3 

ల 

టో 

చెయొ ్ యచ్చు. జాస్ మంచివాడు. విశాఖపట్నం బోరు కొడుతోంది సార్ 

అంటే చాలు. ఎక్కుడిక్కావాలంటే అక్కడకి పంపిస్తారు. ఏ అనంత పురమో 

బారంగా వెళ్ళిపోయి అబద్దాలు చెప్పి కాలక్షేసం చెయ్యచ్చు. 

తలువవతల గొడవ. 

“అరనకురా 1” 

“ఆరుస్తానా మరీ అరుస్తానా!.... నువ్వీ వెధవపను మానమం కే మానవు, 
నేనేదో మర్యాదాగా యింత సంపాదిస్తున్నా నీ బుద్దినీది! చివరికి నీ విద్యంతా 

సరిగ్గా పవరిమీదా (వయోగించావో చూడు.... గొంతు తగ్గింది. మెల్లిగా మంద 

అతను చెప్పేది బాపున్నట్లుంది.... జ్ఞాపకం వచ్చింది. నిర్మల ముంచే 
లౌ జో 

శి . చెప్పింది కదా. అతను బ్లాక్ మెయిలింగు చేసే మనిషికాదు. 

తలుష దగ్గర కెశ్ళాలి.... అతని గొంతుక బావుంది, అతనాడే మాటలు 

దాషిన్నాయి. ఈ డర్టీ ఆపరెషన్లు వద్దంబున్నాడు....నన్ను అమ్మని కమ్మంటు 
న్నామ...గుడ్ 99 
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“చ్మరమందు తెచ్చేనమ్మా” దూరంనించి ఆడ గొంతుక 

“వస్తున్నా” 

86 భరాగో సమ్మగ కథా సంకల్లసం 



“వస్తున్నాయి. “నల్ల మందు; ఎ(రమందు, దబ్బలం, క తెర పాంగ్స్ 

గుడ్డ డే పీలికలు...ఇంగువముద్దలు, కంపు....అమ్మా “ఓ అమ్మా! నన్ను 

చం ప్రేస్తున్నావా;? .... అమ్మా నన్ను పుట్టనియ్యవా?.... అమ్మా నన్నీకు ఏ6 వయ 

కారం చేసేను? అమ్మా నన్ను పుట్టనీ.సీకు తియ్యని పిలుపులందిస్తాను.... 

అమ్మా నువ్వీ వెధవపన్లు మాసీవా మర్యాదగా సంపాదిస్తున్నాను....తప్పు 

పన్లు చెయ్యకు. ఒక తప్పుని కమ్ముకోడానికి పది తప్పులు చెయ్యకు. సంవత్స 
రం ఆగితే పెళ్ళి చేసుకుంటాడు. ఆఫీసులో నచ్చ జెప్పు.అనంత పురంవెళ్ళిపో.... 
అమ్మా నాన్నా కలకటాలో వున్నారు.... సంగతి తెలీదు.... నీలాంటివాళ్ళు చదవ్వల 
సిన పు _స్పకం....500 డాలర్లివ్వకు... -డీసెన్నీ, కరెసీ, సీకెసీ లేవు. వాసే 

మిసైక్ ! శేఖరం. ఎక్కడున్నావు? సగం మిసెక్ అయినా సీవని"వొప్పుగో. 

ధడ్ 3... 

యో 

కళ్ళు తెరిచింది శ్యామల 

తను ఇంత సేపూ తెలివితప్పి పడిపోయేవున్నాది కాని, ఆ మురికి వాసన 
గదిలో కటిక నేలమీద కాదు. తన ఎదురుగా నిలబడ్డది అచ్చుత మ్మే కాని ఆమె 
చేతులో (పాంగ్బ్, దబ్బలం లేవు, ప పక్కన ఆమె మె కొడుకు శేఖర మే నిలబడ్డాడు 

+ au ~ 

గావి అతను పెళ్ళికోసం సంవత్సరం ఆగేటటుగా లేడు, కడుపులో బడ 
ఛి a 

ఉన్నాదిగాని ఆక్రందన లేమీ చెయ్యడంలేదు. 

శ్యామల మనస్సులో వొక్క_క్షణం. తాను ఇటువంటి పన్లుచేసే అచ్చు 
తమ్మకు కోడలు కావలసిందేనా అని, ఇది డ్రి న్యూ సెన్సేవె మానని అనుమానం 

ఫొడసూపిందిగాని శేఖరం మొహంలోని నవ్వుకా ౦తికి అదకై సే సెపు నిలబ శ్ళేదుం 

ఇప్పుడు తను చేసింది మ్ సైకే అయినా తప్పు అనిపించుకోదు. జొను. 

ఫస్ మీసెక్... 
చ్చు 

« 
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ఆర్మధజో్యని వీక్సీ ; దీపావళి 1974 

వనికిరానికథ 
చిమ్ చల్ల 

శేడియాలో టెమ్ చెప్పేడు “క్రోమా ైమ్” అంటూనూ. సరిగ్గా స్తై 

టయిడుకి తలకి అది రాసుకుంటే తెల్సి వెంటుకలు నల్లగా సన్నచ్దవు పసయట 

3 అ గరేయు మది. “లేవండి. టయిమయింది రోజూ మా ఆవిడ నన్ను నిద్దరేపే మై వంచ. బయిమయిం 

అనీ వీలున్నంత గోముగా పలకరించే గుడ్మొర్నింగ్ శ్రైమది. నను యువాం 

న 
కడుక్కోక పోయినా నా పక్క దగ్గిరికి మా ఆవిడ కాఫీ తెచ్చిచ్చే శైమది. 

నేను బద్ధకంగా అట్నించిటు ఒత్తి గిలి తే, ఊడి పోయినన్ని ఊడిపోగా, 

నా నె తిమీద మిగిలిన వెండుకల్ని, 
లా 

న్న 

మా ఆవిడ ఒక్కసారి అట్నించిటు కలియ బెట్ట “అబ్బే రోజు రోజుకీ 

చిన పిలాడయి హోతున్నారు. వేసారా, కాఫీ పటుకు పొమ్మంటారా?” అన సే 
న గ బె 

'పెమది. 

కాఫీ వెనక్కి పటుకుపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తుంది? 

అబ్బో, చెప్పలేం. 

౦ కడగాలి గెడ్డం గియ్యాలి . మేడదిగి లావ'.రిక్ వెళ్ళాలి = 

తెచ్చిన కాఫీ వెనక్కి పటికెళ్ళనియ్య కూడదు, ఎం చేలంయే వాడెవడో 
సామెళ చేసేడు కూడాను, బిట్వీన్ ది కప్ ఎండ్ ది లిప్ దేర్ మేది మెనీ ఎ 

కాఫీ తాగుతున్నాను. 

తాను కరియచెప్రేసిన నా జుట్టు వేపు చూస్తోంది మాఆవిడ .తన మనస్సులో 
ఏం ఆలోచనలు కలియబెట్లుకున్నాడో మరి తెలియదుగాని, “ఏమండీ” అని 
_పళ్నార్తికంగా పలకరించింది చెప్పూ!” అన్నటు కప్పు అంచుమీంచి చూసేను. 

“జుట్టుకి రంగేయించు కోరాతుగండీ?" 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“వందుకూ?” 

“ఎందుకేమిటీ? పండిపోతున్నాది రోజుకి గుప్పెడేసి చొప్పున!“ 
“పండితే పండ నీలే వే!” 

“అలాక్కాదు. నేనెందుకు చె_ప్పున్నానో కొంచెం ఆలోచించుకోండి." 

“పోదూ, గొడవా!” అంయే కప్పు చేతిలో సె'టేసి పారిపోయింది. హాల్లో 

నిలువటిద్దం క్వ హల్లో” అంటూ పలకరించింది. 

శూ హవ్వార్యూ, ఓల్డ్ బోయ” అన్నట్టయింది. 

గబగబా దువ్వెనతో జుట్టుని మామూలుగా చేసేను 

దువ్వేసుకుంటే క కొంచెం. నల్ల గా కనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ. 

పరవాలేదోయ్ అనిపిసోంది. 

జుట్టుకి రంగేసుకో వాలే మో అన్న భయం తగ్గిపోతుంది. 

“శు మెంత యింది!” అని శకేకేశాను. 

“ఇప్పుడే కదండీ రేడియోలో చె ప్పెదూ” అంటూ వచ్చింది మా ఆవిడ, 

“ఏమిటి చెప బృడు?” 

తలకి అదేదో నూనె రాసుకునే శైమెందట. అని తన ఐడియాని మరో 

మారు బలపర్చుకునే ధోరణితో చెప్పింది. 

నేను ఖాతరు చెయ్యలేదు. 

ఎనిమిద పోయిందన్నమాట, అరగంటలో బయల్దేరి తేగాని బండందదు4 

టిఫిన్ తయారై ౦దా? అన్నాను. 
(69 | 

బెజవాడా, హైదరాజాదూ వెళ్ళాలి. 

ఎనిమిదీ యాభయ్యయిదుకి రైలు. 

రాజమం డి చేరేసరికి రెండ వుతుంది. 

మా చావపురిడి రాజనుం(డి 8 లే సెషన్లో గుమస్తా. బండికి వచ్చి కలవ 

మని మూ డోజులనొడే ఉత్తరం రాసేను. ఒసాడు. తెరిచుంచిన పుస్తకాలు, 
డర 

నూ(స్ పేపరు అనీ సరుకున్నాను ఫ్రీ ద్ ఇ ఇకహారుణ్న 
కార్న సీట్లో పరుచుకున్న దుప్పటీ బాగా నలిగిపోతే అదోమాటు తీసి 

ఎలి 

సేషన్లో బండాగుతోంది. మొ బావమరిది ప్లాట్ ఫారంమీద సుంచుని నొ 

కోసం బండంతా వెతుక్కు.౦టాడు, 
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నేనే లేచి కంపారు మెంటు గుమ్మం దగ్గిర నిలబడితే. 
చు 

పని సులువె పోతుంది... 
(an 

అనుకుంటూ లేస్తున్నాను. 
అజాత 

బండి ఆగింది. 

“తాతగారూ, దిగిపోతున్నారా?” 
వినా. పాళి జ యం వెళ్ళ పోతున్నాను గుమ్మం దగ్గరికి 
“మమ్మర్న 

టు త్రీరిగి చూసేను, 

నస. 

నా ఎదుటి కార్నర్ సీట్లో జ 

నలభయే్యేళ్ళావిడ కూచుందిగా,నలుగురు గడుగాయి పిల లో! గ జ్జ 
"స! ఉత 

ఆప్డ్__ 

నావేపే చూస్తోంది, 
అకట 

తాతగారూ అని పీల్చి ౦ది_..... 

నన్నేనా అని అనుమానంగా అటూ ఇటూ చూసేను, 
నన్న__. 

ఇంకెవరూ లెరక్కడ, 

“దిగి పోవడం లేదండీ...” అన్నాను, 
“నురేమీ అనుకోకపోతే తాతగారూ, శ మరచెంబుకో నీళ్ళు తెచ్చి 

ణా సె స. క్ rT: ee] వష nts పెటూ” పెల్లి లు దాహానికి గోర్న్చేస్తున్నారు! 

పంటూ చెంబు అందించింది, 

“అయ్యో దానికేం భాగ్యం, ఇలా ఇవ్వండి!” అన్నాను. 
చెంబందుకున్నాను. 

ఆ తో జంటలో స్ జల. నాకొఏడమీద వాత్సల్యం లాంటిది కలిగితే దాగుణని నం౦షంది, 

“ ఈ సై నా «5 f లీ లీ 
౮ శే తల్ల! ఈ వృద్దుడు నీకామ్మో త్రం సాయానికి అండగా వుండ 

90 
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గలడమ్మా! నువ్వు నిశ్చింతగా వుండు తల్లో అని ఆమెను పొదివి పట్టుకుని 
వీపు నిమిరి చెప్పగలిగితే బాగుణ్ణు... 

కౌని అది ఎలా జరుగుతుంది. 

నాకు ముషృయ్యుయిదో యేడు నడుసోంది. 
తల పండిపోతోంది, 

అదిచూసి నాకు నలభై అయిదేళ్ళు దాటాయనుకోవచ్చు. కాని నల ఖై 
ఏళ్ళావిడ తాతగారూ అని పిలవ్వలసినంత వార్హక్యం కనబడదు. 

పండుతున్నది తలవొక్కు పే. 

చర్మం మీది నున్నదనం, అవయవాల్లోని దారుఢ్యం, కంఠస్వరం లోని 
స్పష్టతా.... 

ఇవేవి గమనించకుండా వున్ననా అవిడ? 
పోనీ నా వేషం చూడరాదా? 

డొర్కు. కలర్ పెనామా ఫేంటు తొడుక్కున్నాను. 
డానిమీద. 

నూటికి యా భెపాళ్ళ బనీను కన్చించేటట్టుగా 

నూటికి నూరుపాళ్ళు సెర్లిన్ చొక్కా తొడుక్కున్నాను. 
అప్టు డేటు మోడలు నల్ల డయల్ రిస్లువాచీ ధరించాను కుడి చైేత్రికి. 
అదీ చూశ్ళేదా? 

నే చదివే పుస్తకాలు కూడా. 

భగవద్గీత లూ కాదు, (బహ్మసూూ[తాలు కావు. 

ఉపనిషత్తులు కావు ఉపన్యాస వేదాంతాలు కావు. 
మామూలుగా యువతీ యువకులు చదువుకునే రంగురంగుల ప(తికలే, 
పోనీ నాకు లాంగ్ సెటునల్ల సం్యకమించ వలసిన చత్వారపు కళ్ళ 

జోడైనా యింకా రాలేదు. 

ఇన్నిటిద్వారా నేను తాతగార్ని కానని స్పష్టంగా కనబడుతూవుం'పే కేవ 
లం జుట్టుచూసి.... అదిదో ఆత్మసౌందర్యం గమనించిన దాన్హాగా నన్ను తాత 
గారూ అని పిల్చింవం టే తనకి నామీద వున్న గొరవాన్ని తెలియజెయ్యడం 
లక్ష్యంగా పెట్టుకుందనుకోడమా? లేక సురచెంబు పోకుండా జాగతృపడుతున్న 
దనుకోడమా? 

పక ప్త న్నే 
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గతమిసూ సన్న నైవన్నంచ బౌన్లోకి రవాణా చేసే 

జేను ఆఫీను పనిమీద వొచ్చేనని “సాయంత్రం షాపుకొచ్చి లసాననీ 

వ వాళ్ళ పుస్త సకాల పాపకి వెనక వేప్పండే గదిలో నాకన్నిటికీ వసతిగా 

కం దనీ అక్కడే వుండమని అన్నాడు. 

“ందుకు లెద్దురూ మీకు లేనిపోని (శమ. మా వొదినగారింట్లో వుంటాను 

అన్నాను. 

“అదేం కుదర్లు సార్. రాక రాకొస్తారు. ఏవో కధలూ కొాకరకాయలూ 

మసం మ బట్లాడువోవలసినవి చాలా వుంటాయి. మీరు మాషాప్ప వెనకాల గదిలో 

పండా డాల్సిందే! భో జనానికో చుట్టపుచూపునో కావాలంటే మీ వదినగారింటికి 

SE లచ్చు బెండి”. 

¥ సో స్తేన 

మర్నాడు పగలంతా ఆఫీసుపని చూసుకొని “పెందరాశే మా ఒదిన 

గారింట్లో భోజనం చేసేసి రాతి ఎనిమిది గంటలవుతుండ గా శాస్త్రిగారి పుస్త స 

కాల షాప్పకి చేరేను. . 

“క్కయన నీలకంఠంగారు. అమలాపురం” అని ఒకాయన్ని పరిచయం 

చేసేప శాస్త్రిగాడ. “ఈయనే రామగోపాలంగారుు అని నన్నాయనకి చూపిం 

చేదు. 

కొతాయన వేస్తే చూశాను “నమస్కారమండీ” అంటూ. 

ఆర వె వె ఎబ్ళుంటాయాయనకి 

ఎమ్మేల్యే అంచు నేత పంచె కట్టాడు. 

కోరా ఖద్దరు కమీజు తొడుక్కు.న్నాడు, 

బీచ్ చేసిన ఖద్దరుకండువా చొక్కాపైన జీరాడుతోంది. 

“సీలకంఠంగారికి అన్నిరకాల సాహిత్యం ఇష్టమే. ఇటు కథకుతూ, 
నవలా కార్లూ, అటు పద్యాలవారూ, గేయాలవాధూ అందరూ వారికి మిత్రులే. 
నాటక రచనమీద. సైజీ నటనమీద అభిరుచి, స్వయాన నటులుకూడాను” 
అన్నారు శాస్త్రిగారు. 

“జాలా సంకోషమండీ మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు!” అన్నాను. 
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కాస్పేపు అదీ ఇదీ మాట్లాడుతున్నాం. 

ఓ ముష్ఫయ్యేళ్ళ సాహిత్యం మామధ్య తెరలు తెరలుగా దొ ర్లిపోయింది. 
నేను చిన్నప్పుడు చదివిన పొత ప్ప స్తకౌలు, మానాన్నగారు మాఇంట్లో ల 

పెట్టన సంభయ్యళ్ళనాటి సాహిత్య "మానవ, తికలు నాకెంతో సాయం చేసే 

సీలకం రంగా రితో సమానంగా సాహితి చర్చ చేసే సటందుకు, 

“మది విజయనగరం అన్నారు కదూ అన్నాడాయన వుంతుండి. 

“అవునండీ 

“అక్కడే చదువున్నాను” 

రు రేనండీ” 

శ 1 తవుకి సంగీరంలో తగు మ్మాతం (పవేశం వుందని కూడా శాస్త్రి 
చెప్పాడు. 

“ఆ యెదోతెండి అయినా విజయనగరంలో రీ పదెళ్ళుంటపే సంగీతం. 

అదే వంట ఒచేస్తుంది లెద్దురూ” అన్నాడు తప్పంతా విజయనగరం దే అయినట్లు 

“ఇచ్చ పుండాలికదా.” అన్నాను. 

“తమకి ఆదిభట్ల నారాయణదాను గారు బాగా తెలుననుకుంటాను 

అన్నాడాయన. 

“లేదండి. నేను ఐదో క్లాసులో చదువుతున్నప్పుడే ఆయన పోయారు. 

“ప్పోళిస్టీ వీణా రమణయ్యీగారు? 

“అబ్బే ఆయనింకా పూర్వమే పోయాడు కదండీ" 
“ఏదో అల్లా అంటారు గానీ మీకు వారు తేలికపోవడ మేమిటి అని కళ్ళు 

సన్నగాచేసి నవ్వాడాయన. “గొప్పవారితో పరిచయం సాంగత్యం. వుండీ కూడా 
లేదంటున్నారం టే అది కేవలం విధ్య _ఒనగిన వినయాన్ని సూచిస్తుందతే” 
అన్నాడాయన, 

అప్పుడు తెలిసింది, గొయ్యత ప్వుతున్నాడా నాయనా ఉని. 

నయంనేనుపగల్బానికి పోయి ఏ శుత పాండిత్య మో ఆధారం చేసుకుని 
నారాయణదాసుగారు నాకు తెలిక పోవడ మేమిటి? హరికథా పితానుహుడు కదా. 
ఆయన! ఆయన గక్టైకట్టి బల్ల మీద కదను తొక్కేడంసే...” అని అలాటి దేదో 
అనుం "పే ఈయనగా రునన్నుతిన్నగాతీసి కి అడిదం సూరకవికో ఆనందగజపతి 
మహరాజులు గారికో సమకానికుణ్న్ చేసేసి నాపుట్టుక 1885కి లాగే సే వాడే. 
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మీరేమనుకుంటున్నారో ఏ మో 
9 po 1 

ఇహ కలియబడక తప్పదు, అయ్య! 

| యోవృద్ధుణ్ని కానండోయ.నేను 
కాని నేను మాత్రం మీరనుకుంటుటన్నంత వ 

పుటింది 1932 తో "అన్నాను. 

న | పంధొమ్మిది వందల. ఎంతన్నారూ, ముప్పయి 

కందా? ఇంకాసయం, నలఖె రెండన్నారు కాదు! బలే హాస్యంగా మాట్లాడతారే 

రో అని నేనేదో చెప్నబోతూ వుంటే కూడా చెయ్య అడ్డం పెెవీశాడు, 
% ఫో 

మర్నాడు చెజవాడలో పని పూర్తవుతుంది, అయ్యాక హై(దాబాదు 

వెళ్ళాలి, బస్సులో వెళ్ళడానికి టిక్కెట్టు రిజర్వుచేసుకున్నాను. ఒంటిగంట 

Cay] 

“హ హ్ హహ్ (wm Oo 

ఫి య్ 
హ్హ్ 
భై 
ముల 

గ 5 a 

న్నరకి బస్సు. 

పదకొండున్నరకి ఆఫీసు పని పూ 

చెటుకుని హడావుడిగా వాళ్ళింటికి చేరాను 

“మా వొదినగారు లోపలి గదిలో ఎవరో వొక భద మహిళను పీటవేసి 

కూర్చో పెట్టి ఆవిడతో బాతాఖానీ కొడుతోంది. 

“పొరుగింటావిడ! పుస్తకాల పిచ్చి ఇంతా అంతా కాదీవిడకి అని మా. 

తోడల్లుడుగారు నా చెవి కొరికారు, 

మేం లోసలిశేశ్ళేలోగా మా వొదినగారు కూడ ఆవిడ చెవి కొరికినట్టు 

న్నాది, నేను తన మరిదిననో చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ లేచి నిలబడ్డాదావిడ, 

“పి మరిదిగారంచే మీ సత్యభామ నిచ్చేరా?” అన్నదావిడ చిన్న 

గొంతుకతో. 

“ఆ ఆయనే అన్నట్లు చెప్ప మరిచాను, ఈయన మా ఆయన పనిచేసే 

డిపార్టు మెంట్లో నే ఆఫీసరు" అంది మా వొదినగారు? 

“రలా గాండి” 

“ఆ క్రర్రువాత. కధలు రాసే రామగోపాలం ఈయనే?” 

“ఎయ్యచాటోయ్” అందావిడ “మీ. రాసినవి చాలా చదివేనండో య్?” 

ఇంతలో మా తోడల్లుడు గారు కలుగ జేసుకొని “అర్జంటుగా, ఆయనకి భోజనం 
పెట్టు, అవతల బస్సుకి చమెపోతోంది” అని మౌవొదిన మొహం మీద 

నాలుగు చిటికెలు వేసేరు. లేకపోతే అప్పటికప్పుడు నాకో అభినందన సభ 
తయారై పోయేదేమో. 

యింది. మా తోడల్లుడుగార్ని వెంట రి 
వి 
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“వెశ్ళోసామ సుబ్బలక్షిగారూ........ అది సరే కాని చిన్నమాట, ఇలా 
వస్తారు? అంటూ ఆవిడ బెటికి దారి తీసింది. 

ఒక్క నిమషం లోనే కాళ్ళూ, చేతులూ, మొహం కడిగేసుకొని, కోజ 

నొనికి నా ఆలస్యం ఏమీ లేకుండా తయా _రెపోయేను, ఇంతలో మా వదినగారు 

పళ్ళన్నీ కనబడేట్లు నవ్వుకు ౦టూ వొచ్చిందింట్లోకి. 

“పం ట్రీ 'కలసా?” అన్నాను. 

“కులాసే మరి! ఇటు "సంపాదాన. అటుకీ ర్తి అన్నిటికీ మించి గొరవం 

ఇన్నీ వున్న భాచ్యవంతుడి వయాకపు కులసా కాదు మరి? అన్నాది మా 

వొదినగారు. 

“ఆవిడెవరో బైటకి పిల్చి చెబితేనే గాని నీకు గుర్తురాలేదులా వుంది, 
నా భాగ్య మంతాను” అన్నాను. 

కే 

“అంతే అంతే” అని ఇంకా నప్వుకుంటూ సంభాషణ మాతోడల్లుడు 

గారితో సాగించిందింమా వొదినగారు, 

“మా సత్యని మాణిక్యమ్మగారి తమ్ముడికి _చేసుకుంటారే మోనని 
పెళ్ళిచూపులకి పిల్చుకొ చ్చేం మీకు గుర్తుందా. తాడెపరి గూడెంలో.” 

“అదేమో నాకు కు జ్ఞాపకం లేదు. మీ అక్కు చెల్లెళ్ళకీ వొచ్చినన్ని సంబం 
భాలు భూపపంచం మీద ఎవరికీ వచ్చుండ పు, అవన్నీ ఎవడికి జ్ఞాపకం!” 

అనేశాడాయన. 

“అప్పుడు మాణిక్యమ్మగారి తమ్ముడు నల్లగా వున్నాడని మా సత్య 

వొద్దంది గుర్తు లేదట ౦డీ?” 

“అయితే అపును కొబి వోల్లనూ, ఇప్పుడదంతా ఎందుకు? క్రీ పక్క బస్సుకి 

శెమెపోతుం పే!” అయనింకా పుస్తకాల షాపుకెళ్ళి పెపే, బేడా సర్దుకో వాలి 
కూడాను. శ్రి కొందరగ వౌడ్డించనుంటూ వుంచే!” 

అదికాదు” అంటూ వడ్రనకి ఏరా ట్లు చేస్తూనే. “అందర్నీ కౌదని ఈ 

ముసలాయనకిచ్చి చేసేరుటమ్మా పిల్ల నీ, రెండో శె పెళ్ళా, మూడో పెళ్ళా అని 
అడుగుతో ౦దండీ మాణిక్యమ్మగారు,' = అని మళ్ళా నవ్వింది మా వదిన. 

“మతి పోయిం దేమీపే? ర0డో పె పె ళ్ళెవరికి? ఆవిడం పే అన్నాది కాని 

నువ్వు మళ్లీ చెప్పడ మేమిటి, నో రుముయ్యి” అన్నాడు మా తోడల్లుడుగారు. 

నిజమే మరి... 
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నేను కోడల్గుజే కాక, ఆఫీసర్ని కూడాను. 
మా వొదిన నాతో సరాగాలాడితే ఆడింది గాక! ఆయనెక్కడాడుతూ 

కూచో గలడు? 

న్ షో ఖ్ 

సత్యపసాడ్ ఇంట్లో దిగుతానని అతనికి రాసేను. 

బస్ఫుదిగి ఆటో చేసుకుని చిక్కడపల్లి వెళ్ళాను, 

సత్య పసాడ్ యిచ్చిన ఎ[డస్ను బట్టి, వీధి నెంబర్ని బట్టి ఆ ఇల్లూ 

వెళుక్కున్నాను. 

దొరికింది, అతను రాసిన ఆనవాలు... 

మెయిన్ గేటుమీద చెక్క బోర్డు దానిమీద తెలుగకరాలతో వి, సాంబ 
మూరి. ఎమ్.ఏ.ఎల్ .టి___అన్న పేరు; 

సామాను దింపించాను. 

“ఎవరి కోసమండీ?” 

“ఈ ఇంట్లో సత్య్మపసాన్ వున్నారు కదండీ!” 
“ఉన్నారున్నారు పైట్ బ్యాంకీలో పని, ఆ కు రాడేనా?” 

“sec అత నేనండీ _ఇక్క_డేనా?” 

“ఇక్కడే పెరటివేపె వాటా.అలా సందులోంచి వెళ్ళని. 
అశని తెలుగుచూసి ఇత నెక్క_డో సర్కారు జీల్లాలనుంచి వచ్చినవాడై 

నని రూఢి చేసుకున్నాను, 
మొహం కాస్త తేరిపార చూడగానే మనిషి గురొచ్చాడు. 
“నమస్కారం మెష్టారు! నన్ను గుర్తు పట్ట లేదండీ?” 
“అదే అదే ఎక్కడో చూసినట్టు జ్లాపకం....” 
“ందేంటి మేష్టారూ మేరు విజయనగరం కాలేజీలో లెక్చరర్గా నని చెయ్యలదూ? నేను మే దగ్గర బి, చదువుకున్నాను__] 951లో నా 'శ్పర్ర 

“నువ్వటయ్యా, నీ తస్పాచెక్కా, ఎంత మారిపోయాపు? నిమ్న చూసీ అ Sy అ అ చూడగానె ఎక్కడో చూసిన మొహాంలా ఉ౦దని అనుమానినూశే ఫున్నాన్సుమా రొని నా సూడెంటనుకోలేదు, అలపహోదాదు యూనివర్సిటీలో నేను చదివినప్పుడు 
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స్మ 

(పొఫెనరొకాయన సరిగ్గా యిలాగే పుంచేవాడు. ఆయననుకున్నాను |” 

అన్నారు సాంబమూ ర్హిగారు షేక్ హేండ్ కోసం చెయ్యి జాప్పతూ. 
అటే 

చేతిలో సంచి బూర్చుకోడానికి వీళ్లేదన్నట్లుగా నేను ఆ చెయ్యందుకో 

గాని రేపుదయానికి గాని బెజవాడకి బస్సుటిక్కెట్టు కొనేయ్యమని సత్య 
(పసొద్కి చెప్పేను. 

కా పుజ్ణనిపిస్తున్నది, 

టు రపటికేనని ఇవాళ ఉండిపోక 
కదని ఇషాన్. యుపశీసుండల్లో చెం? వై ద్యనాధ్ భాగవతార్ కచ్చేరి 

నాలుగులొ జుల్నించి ఆఫీసు పస్టతో _పయాణాలో సతమతమయిపోతు 

న్నాను. ఇవాళ అనుకోతుండా ఈ అదృష్టం! 

మహానుభాపుడు, చెంబై మనం కావాలనుకున్న పుడు దొరకడు 

మధ్య ఆయన విశాఖపట్నం వొచ్చినపుడు ఊపిరి సలపని పని, వెళ్ళలేక 

పోయాను. 

ఇప్పుడు తలవని తలంప్పగా ఈ అవకాశం. 

గొప్ప అవేశం వొచ్చింది. 
“సంగీత జ్ఞానము భ క్రివినా సన్మార్గము కలదే మనసా 

గొప్ప సంగీతం వినడానికి మనస్సుని ఆయ త్తం చేస్తున్నాను. 
నాలుగురో జుల్నించే 'టెర్లిన్ పు2న్ బటల 

దాని క్కూడా రిలీఫ్ దొరికి ందో 

అనుకుంటూ 

మధ్య ఉక పోతున్నాను ఇ 

మొహం కడుక్కున్నాను, తల దువ్వుకున్నాను. తలంటు పోసు కన్నా 
నేమో, జుట్టు కుచ్చులాగున్నాది, గొప్ప సుఖంగా పుంది. 

పనికిరాని కథ [13] 



జ అ 

శాస్తోం_ మలుపంచె తీశాను. ఉభయబంజలూ పోసి కటాను, 

ag) sal 

వేసుకున్నాను. 

ర్ జ >, rg pen, XC జ 
రె న ఉప 

కొ టుటుది డఖసున్నరి ఆకులూ, నాలు;ఐ పక్క పొడి పొట్లాలు, కంత సున్నం 

J దల 
ట్ ' గి 

ముదా కొనుక్కున్నాను జేబులో ఉమా దెవిగారిచ్చిన ఏలక్కాయలూ, _లవం 

చు 

గె 

గాలూ ఉన్నాయి, 

3 స్సుకోసం చూస్తూ తాంబూలం వేసుకుంటున్నాను. చిన్నప్పుడు 

| బు, స వగా ఉను ది, అకులకి పటించి 
పాడు అలవాటు, సున్నం నున్నగా ఉన్న టె 

న ఇ. ఆఫ్ ఇ 

దృ దాసుల ఊఉన్నాల 

ఎలకిరిక్ ఫోర్ కి రాస్తున్నాను. 
(au 

ఒకావిడ ఆ పోల్ని ఆనుకుని నిలబడ్డాది. ముచ్చటగా ముగ్గురు పిల్లలు 

ంచెబ్బ ఎరోచీరకి ఎక్కడ తగుల్లుందో నని దూరంగా జరుగుతూ 
న్నారు. సున్న 

హెదరావాచులో ఈోవె తలిపాక్”గాడు ఎవడన్నట్టు తేరిపార చూసింది నావై పు. 
“సా ఆజా é 

అద్ అజ ఉన కాసి ర క న wR a 
సనెపంర ఇంకో గురు రా లదములొస్వ౦ది, 

aes hw 8 జ నై, ఎల అల్లో జ . 

“ప్రాం చాపక. మేదియో_పలుకరించెను గుండెలో అని రాసేడు 

Gx e3 3 

మాతు ఎన్నెస్ ల్రీదాకౌ లెక్కలు చెప్పిన సుబ్బారా వుగారమ్మాయి, 
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తనకి పదహారో ఏడు. 

విజయనగరంలో... 

అన్నాళ్లూ ఎక్కడున్నా కానీ ఆ ఏడాది మా ఇంటికెదురుగా వున్నిం 
ట్లోకి వచ్చేరు. 

చెవిలో సౌంతరాగం గుంయిమంటున్న తుమ్మెదని నేను, 

విడీవిడని మొగ్గ గాయ్యతి, 
చూపులోనే సంపూర్ణాలింగనాలు చేసేసుకు నేవాళ్ళం, 

అంతకంత ఏం చెయ్యాలో మాకు తెలీదు అప్పటికి మరి, 

ఆ తరువాత కొన్నాళ్ళకి వా శ్ళెల్లి పోయారు. 

ఆ ఇంట్లోంచి. నాకు గొయ్యతి అపుపశ్ళేదు మరి. యే ౭ జీ లూ 
న! 
& శా ఈ 

కెళ్ళి ఆడపిల్లల్ని పరీక్షగా చూసేటపుడు గాయ్మశే జ్ఞాపకం వచ్చి (ప్రతి పిల్ల 

అలాగే కనబడేది. కాని (పతిపిల్లకి గాయ్యతిపన్నలాటి క శృొక్కణ్నుంచొ స్తాయి. 

ఎక్కడో సత్యభామకి తప్ప! 

పిల్లలు నచ్చకపోయినపుడల్లా గాయ్యతి జ్ఞాపకానికొచ్చి అ మాట చెప్ప 

డానికి మొహమాట పడిపోయేవాణ్ని.... 

నాకిప్పణ్నుంచి "పె శ్ళేమీటమ్మా నీ తేల్చే సేవాణ్ని, 

చివరికోసారి మా అన్ముతో అన్నాను. 

సుబ్బారావు మేష్టారమ్మాయి గాయ్యతినై తే చేసుకుంటానమ్మా అని, 

మా అమ్మ భో గట్టాలు చేసింది ఎక్కడున్నా దెక్క_డున్నాది మా కాబోయే 

కోడలంటూనూ 

ఎక్క-డున్నాదో మరి శెలిసిందే కాదు. 

చివరికిక్కడ తేలింది. 

“నమస్కా రమంట” అంది, రెండు చేతులూ జోడించి 

నోట్నిండా ఆకులు. చెయ్యాడించేను. 

మిది విజయనగరం కాదండీ?” 

_ ఇన్నాళ్ళయి పోయినా సను పలకరించి మాట్లాడలేకపోయాను. పైగా 

తను పలుకరి స్తేకాడా మాట్లాడ్డానికి వీలేకుండా ఈ ఆకులు నమలడం వొక టీ. 

తల నిలుపుగా ఆడించెను. 

ఉమ్ము తుంపర్లు; గానీ పడిబోతాయేమోననే భయంతో కొంచెం వెనక్కి 

త్ే 
గి 
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న pm lan 

“గ ఇంటిపేరు థః మడిపొటివారు 5 దూ, 

కుడిచేతి చూపుడువేలుతో “క్రరైక్ట్“ అని సంజ చేసే 

“నేను గాయ్మతినండి నుబ్బారా పుగారమ్మాయిని... మ్ ఇంొదురుగుండా 
! 

3 నతు. జ్ఞాపక 0 ఉన్నా మా” 
ళు a 

దూటు ఉమ్మి "అయ్యో, ఎంత మాటా!” అన్నాను, 

“కీ అజ్బాయ రాదుగోపాలం అని వొకడుండాలి, ఇప్బుడెక్క. 
జీ ma et 

డున్నాదు?” 

వెనకాల ఏడో రాయి తగిలినటు అయింది. అడుగు తడబడింది, బర్లు 

మంటు బస్ న్నొచ్చింది. 

“బర్మా తీప్పరా చ ల్లో? అని అడుగుతూ వాడేం చె ప్తన్నాడో పినిపించు 

కోకుండా బస్సులో ద దూర న్ేను. 

% గు. % 

వాల్తేరు ౫ న్డ్ సెషన్లో రైలు దిగేసరికి పావుతక్కు వేడ వుతోంది. రిక్షా 

మాటాడుకున్నాను. ఇంటికి చేశేసరికి ఎనిమిది దగ్గరవుతోంది. 

పనిమనిషి నేనూ వొశేసారి గుమ్మం దగ్గర త టస్థపడ్డాం. 

“సరేగాని అలా సెలూన్ కెళ్ళి అప్పారావు నోసోరి రమ్మన్నానని 

చెప్పిరా” అని పనిమనిషికి పురమాయించేను. 

పనిమనిషి వెళ్ళింది. 

“అప్పారా వెరదుకూ?” అంటూ సత్యభామ ఎదురొచ్చిందింట్లోంచి. 

జేబులోంచి రెండు సీసాలుగా వున్నదొక పాకెట్ తీశాను. 

"ఏమిజణిది?* 

“జుటుకి రంగేసుకొమ మన్నావుగాో 

“అన్నా నుగానీ మీరు చేసుకుంటారని అనుకున్నానటండి! ఇంతకీ ఏం 
జరిగింది. 

“కధే జరిగింది.” i 

“ఏమి కథ” 

“పనికిరాని కధ 

“సనికిరాక పోవడ మేమీ?” 

“నిజంగా జరిగిందేదై నా సరే కధగా సనికిరాదన్నారు ఆస్కార్ వై ల్లు!” 
“రోమా సమ్” అని అరుస్తున్నాడు రేడియో సిలోన్లోంచి. 

గ్గ 
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(“జో్యోతొ మాసపతిక__జనవరి 1970) 

పృథ్వీ ప తి 
“లు మొ. మమా పము లపల. ముంతలు 

రెండు రోజులె ౦ది; కలెక్తర్ మధుసూదన్ ఈ జిల్లాలో ఛార్జి తీసుకొని. 

(సముఖులంతా వొచ్చి పరిచయాలు చేసుకోడం అయింది. ఆఫీసుకి సంబంధిం 
చిన వాళ్ళ ఒకొక్కణ్యూ వొచ్చి దర్శనాలు చేసుకోడం ఇంకా అపుతూనే 
ఉన్నాది. నిన్న సాయంకాలం వెల్కమ్ పార్టీ ఫొటో, నిన్నర్శాతి ఆఫీసర్స్ 
కబ్ డిన్నరు యిచ్చింది. 

ఇవాళనించీ “రోటీన్ వర్క” కూడా మొదలెట్టాలి, 

మొట్ట మొదటి ఫైల్ తెరవగానే “అబ్బా!” ఎని కుర్చీలో వెనక్కి చేర 
బడిపోయాడు. “అప్పుడే శిక్షలు మొదలా?” అని విసుగు కలిగిందతనికి. 

ఎవ్వణ్లీ దగ్గిర్నించి పరిశీలించి చూడడానికి వీలేదు. పరిచయంవున్నా పర 
ధ్యానం నటించాలి, వీసమెత్తు పొరపాటు జరిగినా “నీ ఉద్యోగం ఎందుకు 
తీసె సెయ్యకూడదు? నీ ఇం(కమెంటు యాడాదిపాటు ఆపీగల్ను జాగ ర్త. నిన్ను 
చావగొట్రి చెవులు ముయ్యాలనుందోయ్” అంటూ కాయితాలు సంతకాలు 

చెయ్యాలి, 

గుమసాలూ, శ రసాదారూ, పె రసనల్ అసి సెంటూ వీళ్ళందరూ ఆ కాగి 
కాలన్నిట్లోనూ వాద (ప పతివాదాలు జాగ రాగా కూర్చిశే ఎర్చి సారాంశాన్ని తేర్చు 
తారు, ఎవడిమీదికో గాలి పోగుచేసి ధూళి రేప్పతారు. అందువల్ల ఎవరికీ నష్టం 
రాదు. కౌని ఆఖర్ని తనుపొడిచే కలంపోటు మాతం వాడి గుండెల్లో గుసపం 

"పోటు అయిపోయి, ఆ దెబ్బకి వాడి పెళ్ళాం పిల్లలూ వీడిని పడిపోతారు. 
వీడెవడో కృష్ణమూ ర్తిట. నాలుగు నెలలపాటు వరసగా వాడి పెరసనల్ 

రిజిష్షర్లు ఆలస్యంగా పుటప్పు చేసేడుట. వ వాడికి ఆరు నెలలపాటు ఇం|క్రీ మెంటు 
ఆపెయ్యాలని ఆ తడాఖా సర్వీనంతా (పతి ఏడూ నషం వొచ్చేటట్లు చెయ్యా 

“ అనీ.....ఆ ఫెల్లో (గంథం నడిచింది. 

“ఈ కృష్ణమూర్తిని నేను చూడాలి” అనుకున్నాడు కలెక్టర్ మధుసూదన్, 
ఫెలుమీద “ఇరవై రోజుల తర్వాత దీన్ని నొకు సంపండి” అని (వాసి 



డ ఫేదార్ని శేశేసి, “ది. ఫైన్.కృష్ణమూ రి. _ట... నేను రమ్మన్నానని కబురుపె ట్లు 

అన్నాడు, ॥ / x 

సమనారలం సార్ 

“జః... ఎస్!” 

అనేన కృష్ణమూర్తిని సార్. బి. ఫెప్” 

కృష్ణమూర్తిట.... ముఫై నాలుగేళ్ళుట. అతనికి .... ఇరవై నాలుగేళ్ళు 

కూడా చేవా ఐన్నట్రున్నాడు... తెల్లగా, ఎక్కడొ పుట్టుమచ్చ కూడా లేని రంగు, 

తిన్నగా పోళ బి సినట్టున్న విగహం. నల్లగా ఒత్తుగా ఉంగరాలు తిరిగిన తల, 

బిరుసుగా పొగరువో తనంతో మెరుస్తున్నాది, 

కష్టమూ రి....కృష్ణమూ శే ఆర్, కృష్ణమూర్తి కాటోలు- సెమిలి 

కృష్ణా....ఆర్. ఎమ్. కృష్టా... మేగాడ్ ఫర్ బిడ్....వి.ఎస్సీ ఆనర్స్ 
చదివి ఇత గాడిక్కడ యూడీపీగా అఘోరిస్తున్నాడా?....కూ్యములేటివు ఎ ఫెక్ట్తో 
ఇంకి మెంట్ నాప్ చెయ్యాల్సింది ఇతని కేనన్నమాట 

“ఏస్ ....వాట్ మేడ్ యు కమ్ హియర్?” 

“కబురు చేశీరుట.” 

“బసీ!.... సో నువ్వు కృష్ణమూర్రా? సీ సద్దిక్త్ ఏమిటి?” 

“అడ్కారీ;గన్ లె లై సెన్సెస్, మునిసిపాలిటీ ఏక్ 1౫ 

“ఆల్ రై ట్ !ఇదిగో, ఈ ఫెర్ చూసేవా! దీంట్లో నీమీద రివర్షన్ కి చాలి 
నంత మెబీరియల్ ఉంది “అయినా “నేనిప్పుడేమీ అర్జర్సు వెయ్యడంలేదు. నీ కిరవై 
రోజులు టైమ్ యిస్తున్నాను. ఈలోగా నువ్వు బుద్దికలిగి జాగర్తగా పనిచేసు 
పన్నావా * సరి... లేకపోతే” 

“థాంక్యూసార్” 

బి ది బె! నిన్ను నేనెక్కడై నా చూ సేనా?” 

కృష్టమా ర్త రి మొహాన ఇంత సే సహూ దాగిన చిరునవ్వు గలగలా చప్పుడు 
ట ఒ టపడింది. ఆ చప్పుడు వి వింపే పాఠ జ్ఞాపకా లొస్తున్నాయి. 

“ఫెమిలియర్ నోయిస్__ 
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సముద్రపు కెరటాలు బండరాళ్ళ మీద కొట్టుకునేటప్పుడయ్యే చప్పుడు. 
క్యరభరిణలోంచి గవ్వలు సిమెంటు గచ్చుమీద జఒంపినప్పుడయే్యే చప్పుడు, 
ఆహ్లాదంగా పుండకపోయినా ఏడో చితంగా వుంటాయి కొన్ని శబ్దాలు, అలాంటి 

or xy Wr ల. జ ని నం రర జ వణ. లి వాటిల్లో కృష్ణమూర్తి పకపక నెబ్యటప్పుడయి చప్పుడుని చేరి ఎచ్చు. అది పాత్ర 

సరిచయపు ధ్వని.... 

సందేహం లేదు....ఆ. రెమ్. కృష్టా! 
“చూడ్డంకాదు సార్ __నునిద్దరం వా ల్తెర్లో ఆఠిధా యూనివర్శిటీలో 

సదర్మ సదన, రూమ్ నెంబరు అరవె ఆర్ష” 
ధ మ య 

“మై....గాడ్ [7 

“మూడు రోజులుగా సెలపులో ఉన్నాసండి.... అందువల్ల తమరు కబురు 

సె'టేదాకా దర్ననం చేసుకో లేకపోయాను .” 
“ఇ టీజ్ ఆల్రెట్!” 

స 3k ఫ్లో 

“వాడికి కబురు సెట్టి ఇంటర్ వ్యూ ఇచ్చార్టగా!.... వాడి సంగతి మీకు శేలీ 

ద్సార్ !ఈ కలెక్త రేటుని క్ కొండచిలవలాగ చుట్టుకుని ఒదలకుండా వున్నాడుసార్. 

తిన్నగా పనిచెయ్యడు; ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తె పోడు. వూళ్ళో కకైల అడితీ ఊరి 
పక్కనే పొలం. వూళో J సొంత యిలూ సినిమాహాలో షరూ, అందరూ తెలి 

ag) (ng) ne) 

సిన వాళ్ళు, అత్తారు కూడా యీ వూరే....వాడు తెచ్చే ఇన్ప్హాయన్సులకి, రిక 
నుండేషన్ల కి, కానుకలకి ఇక్కడికి ఇదివరకొచ్చిన ఐ.ఎ,యస్. ఆఫీసర ౦దరూ 

ag) 

ఎలాగో లొంగిపోయేరు. మీరే వాణ్ని ఓ పటుపటాలి సార్.” అని పి.ఏ. 

“సరేసరే” అన్నాడు కలెక్షరు. 
(oe 

మధునూఏన్ ఇంకా చాలాసేపు “వాణ్నీ” గురించి ఆలోచించేడు,* వాడేం 

నే నెరగని కృెషమూరా! వాణ్ని గురించి మీకన్నా నా కెక్కు.వే తెలుసును... బూర 

ఏ మొగల్ పొదుషానో మళ్ళీ యిలా వుద్భవించి వుంటాడు.....అంత వీలాస 

పురుషుడు వాడు. వాడికి చదువుకొనేటప్పటి కే___వేలది. పానంబు జూదంబు 

అంటూ చెప్పిన న సప వ్యసనాల్లో మొదటి మూడూ అబ్బేయి. ఇప్పుడూ ఉండే 
ar) య | 

ఉంటాయి. అడ్డం వొచ్చిన వ వాళ్ళందరికీ ఎపడి యోగ్యత నిబట్టి వాడికి చేతికీ 

మూత్రికీ పారేస్తూ నన్నిలా అనుభవించనియ్యండ (రా అనడం వాడి విద్య. మీరంతా 

త్రినే వుంటార్లెండి.. 
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“వాడొక |ఫీబర్డ్!” అనుకున్నాడు మధుసూదన్. 
“మరొకళ్ళకయితే వాడికున్న ఆ స్వెచ్చ; అనుభవించడానికి ఆ యోగ్యత 

ఎలో వస్తాయి?” 

“వాడ్రికో సోలిశే లేదు!" 

“మనదంతా జైల్లో జీఏతంలాగ మరీ రొటీన్. అంతా యాంత్రికంగా 

జర గాలం టోగాం (పకారం, మెం (పకారం, ఎక్కడా తేడా రాకూడదు, 

వక్కశా ఎప్పుడూ ముందూ వెనకా తొంభయిమంది కాపలా. వేపే ఆర్షర్సుకీ 

చేసే పన్షకీ అందరూ చెప్పగంిగినన్ని రూల్సూ సలహాలూ వుంటాయి, ఏ 

యినా అందరూ వింతగా చూస్తారు. 

తనా స్త అసలు స్వెచ్చ అనేదే లేదు....జొందాయిలో కసమ్స డిపారు 
॥ - : రు లు 

మెంటొ ఉండేవాకొజ అస్పుడే నయం కావలసినంత స్వెచ్చ వుండెది. సంపా 
cn (మ 

దన; విలాసం; భోగం. అన్నీ వుండేవి. డ్యూటీదిగి వెళ్ళిపోతే చీకట్లోకి వెళ్ళి 

పోవచు*. చికటో అంతా తమాషాగా వుంటుంది. ఎప్పటిక ప్పుడు కొ తగా 
లీ a) ఆజా 

(థ్రిల్లింగ్గా, సుఖంగా, ఎన్నో దేశాల మనుషులో పరిచయం, స్నేహం, 
ag) అలనే 

సంపర్కం౦.... స్వరాష్ట్రంలో పుండే సదుపాయంకోసం అవన్నీ. వొదులుకొని 
యిలా వచ్చేసేను. 

“ఇక్కడ నే నె డూ నేనుకాదు. (పజలకి, (పజా (వతినిధులకి సాధన 

సామ గిలాగ చేసీసేరు ఈ ఉద్యోగాన్ని. ఎవ డెవిడే ఎవ్పుడెప్పుడో వచ్చే 

స్తాడు, ఏ క్షణంకూడా నా యిష్టం లేదు, 
“నాకు సినీమా చూడాలని వుంచి ముందుగా నా పి.ఏ.కారో, క్యాంపు 

క్రార్కా హాలు యజమానికి కబురుచేసారు.వాడే మో “అన్ని సరిగా” ఉన్నాయో 

కేదో చూసుకుని, జి కాగ ర్రపడి నాకోసం బోలెడు ఏర్పాట్లు చేసేస్తాడు. పోలీసు 
సూపశెంటుగారు ఓ అరడజనుమంది జనాన్లని వీలై శే ఒకో యిన'స్పెక్షరుత్రో 
సహా అక్కడి డ్యూటీమీద పుంచేస్తారు. 

“నేను రోడుమిద కా కార్లో వెడుతూ నా యిష్టం వచ్చిన దగ్గర అయిదు 
నిమషాలు ఆగి అక్క డ జరుగుతూవుండే వింతనే చోద్యాన్నో లేక గలాటానో 
గమనించవచ్చునా? వీల్లేదు వీల్లేదు. నేను తీర్చు కేగా సి నాక్ష్యానికి వనికిరాను, 
నెను ఎక్ష_డే డ్రనా నిలబడ్డానం'ే "అక్కడ వ మామూలు జీవితం అంతా సంభించి 
పోతుంది. “ 

104 భరాగో సమగ కథాసంకలనం 



దెదై నో హోటలు సెర్యరుతో తగాదా పెట్టుకుంటూ వాణ్ని కిందామీదా పెట్టి తినడానికి 
నీలుంటుందా? ఉండదు. నాడే సేడారు పర్మిషన్ లేకుండా నేను 

“నేను చిన్నప్పటిలాగ హోటలుకి చై వెళ్ళి. నాకు బాగా నచ్చే 

పచ్చి మంచి 
దు. హాడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్. ఐ. అసలు ఒప్పుకోడు. 

రెనా (ఫెండు ఉన్నాదనుకో ఆవిణ్న్ నేను నా యిష్టం 
వచ్చినట్టు లచ ....నాతోబాటు యం. ఏ. చదివిన సునంద ఈ ఊరి వుమెన్సు కాలేజిలో ఇంగ్లీషుకి హెడ్డాఫ్ ది డిపార్టుమెంట్ గా వున్నాదిట.ఆవిడా 
నేనూ తరుచుగా కలుసుకోవాలని వుంటుంది. కబురుపె పెట్టి వెళ్ళవచ్చును, కాని అంతా క్ఫతిమంగా వుంటుంది. కబురు పెట్టకుండా నౌ జీప్ నేను డె డై వు చేసుకు వెళ్ళొచ్చు. కాని అదీ కృషతిమంగానే పుంటుంది. నేనెక్క_డుంశే అక్కడ వాతావరణం సహజత్వాన్ని కోల్పోతుంది. 

ోనన్నుగురించి తెరిసిన వాళు తెలియని వాళ్ళు అంతా అంతులేని విస రింగ్ క కౌంపైన్ నడుపుతారు. వీళ్ళ ఏతా నాకు కావలసిందాన్ని నాక్కాావలని నప్పుడు నన్ను అనుభవించ నిసారా?? ( పేక్షకులు లేకుండా నేనొక్క పని అయినా చెయ్యగలనా? ఒక్క కో ర్క అయినా తీర్చుకో గలనా... 
అని ఆవేదనలో పడ్డాడు మధుసూదన్, 

“వాట్ కృష్ణమూ 6? ఏమిట౦టావు?” 

"నన్నడిగి తేనండి _ డ్యూటీని అలా మోస్తూ కూర్చోకూడ దండి. 
డ్యూటీ దిగిపోగానే__. 

“నౌ అంత పెద్ద ఆఫిసరు డ్యూటీ దిగిపోవడం అనేది వుండ దేమొ.” “అలా ఎందుకనుకో వాలి” ఎవరికి నచ్చిన అండర్ నరల్త్వారు తయారు 
చేసుకుంటూనే వుంటారే! అడస్ చేనుకోడంలో ఉంటు౦దిను కుంటానం డి”. 

“ పతుత్నంబచేసి చూడాలి, ఈ మొనాట నీతో నాకు బోరు కొడోంది: 99 
ప ప్ల స్తు 

“కలెక్టరుగారు నాక్ కొక చిన్న ఉపకారం చేసి పెట్టాలి, " 
“అచేమిటి రృృష్టమూ ర్తి రి ఆ భాషణ... . సాతీ.. ఎవరో వొచ్చారా, నీ హడా ఓ... ఎస్ 1౫ 
కర అమ్మాయి...” 

“నమస్కారం సార్” 

సృధథ్వీ వతి [14] 105. 



వె ఏళ్ళ ఆమ్మాయి అందంతో, చురుకుతనంతో, ఆమె అవయవాలు, 

'ఈ అమ్మాయికీ ఉపకారం చెయ్య 

వా 

కళ్ళు మెరిసిపోతున్నాయి... _వాపేఫిగల్ !.... 

గలిన పరిస్టితిలో నంట నాకు కం|గాచులేషన్స్. 
Cn 

“ఈ అమ్మాయి పేరు రా జేశ్వరి..కలెక్ష రాఫీసులో చెంపరరీగా క్ర 

దోక్జిగం ఖాళీ వొచ్చింది ఈమె అపై చేసిందిసార్, కలెక్టర్ గారి "చపిసు ఉ 

చత నాసికి పుచ్చింది...” 
ళా 

*బ్బిస్పే ము బింధువా?” 

కష్టమూ దరి ఆ (ప్రశ్న అనవసరం అన్నట్టు నవ్వేడు “బంధువులాంటిదే 
నండీ విళ+సిసరూ నేనూ క్రాస్ మేట్స్.” 

ae aa) 

py MS 

4 , 

“వీళ్ళ సిసరా?....ఆవిడెవరు?” 
ట 

ఈ... ఆవిడ రమణ మ్మిగారిని జెనరల్ హోన్చిటల్ వర్క్ చేస్తున్నది. 

శి శాకరు కాదండి....మాకు నైబర్ కూడాను. 9 

“బసీ_సరే_పి,ఏ గారు -చూస్తార నుకుంటాను ఆ వ్యవహారాలు.తర వాత 

gt 

కనబడ మను... 

“క్రియాః వె పాటాలాగున్నాది, దానికి మన ఆఫీసులో ఉద్యోగం ఖర్మ 

బోలి క కృష్ణమూం వ్ర? 
టవ సార్. ఈమె కుడా మీకు సచ్చ చె బె మో అని భయ 

పడి పోయాను' 

¥e % ok 
డర్రీఫెలోస్! వెపవ కాయితాలూ వీళ్ళూను! రొటీన్స్, రొటీన్, అంతా 

రొఒన్! స్పెస్లస్ మొనాటనీ; మార్సులేని మందకొండి బీవిళం!.ఏమిటిది?-_ 
“లప కావాలిట. (బచర్నొమారేజి _ నెత్జెల్గెందుకో! రెప్యూకజ్డ్.... ఇదేమిటి? . 

. ఈ చెత్త క. దేనికో? ఎవడో 

లం 

క DE నచ న. 4 ఈ ఈ పైంమటి? . రోకు వస్తున్నాడు = ఎ అయనగారు కాా౦పులో 
(విటి మం Met గ్ 

వం అజగి ఎషయాలముద అంశలు = అన్నీ కాకుల లెక్కలు, ఇలాంటివి “ఫిలోకలి 
పసంషేసె అలాగ? (టింగ్! 

గారా జ 
106 x 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం. 



బౌట్ మె స్వీట్ (ఫిండ్ !.... టింగ్! (బింగ్ దట్ నెస్ కిచర్ ఎగెన్,. 

ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. ఈ కృష్ణమూర్తి గాడొకడు.. కబురు పెడితేనే 

గాని కనబడి చావడు. 

“ఏమయ్యా..ఎం వచ్చావు?” 

ర్య ఫెల్లో | స్సక్ రాశారుసొర్" 

కరుపీ_ 99 

“దీంట్లో కా ౦పి 3 శేషనేమీ తేదుసార్.. .. ఆర్హరు వేసె సయ్య వచ్చునండి....” 

“వెధవ వెల్ఫూ వెధప ఆర్హర్భూ నువ్వూ. 

“అయ్యం” 

“అదెవరో అమ్మాయికి ఉదోోగం కావాలన్నాపుగా” 

“శమ చి త్తంసార్, కాని ఆ అమ్మాయి యస్నల్సీ పాసవలేదుట సార్. 

పెపుమ్మాతం చెయ్యగలదు.” 

“వంట వచ్చునా?” 
“ఒచ్చుసార్ . 

“నా మిసెస్కి ఒక లేడీ అసిసైంట్ కావాలి....కొన్ని నెలలే అనుకో_ఆ 

మధ్య వచ్చినావిడ_షి ఈజ్ వెరీ ఇ రెగ్గులర్ ....షి ఈజ్ ఓల్త్ ఆల్బో-” 
అసర్.) 

“ఒకసారి ఆమెనివచ్చి నా మిసెస్కి కనబడమను, రేపో ఎల్లుండో 

జాయిన్ కావచ్చు,” 
“స్ప ద్రేస్తార్ర్ో 
“కాగర్ధో 

“ఎంతమాట సార్! నాకామ్మాత్రం తెలీదా?” 

% 3 ¥ 

“నమస్కారం సార్.” 

“ఎవరది?._ఏమిటీ_మిస్ రా జేళ్వరి? ఏమిటి, ఇలా వచ్చేవు?' నిన్ను 
ఆఫీస్ రూమ్ దగ్గరికి పంపిం దెవరు?” 

“నేనే వచ్చానండి. ఆఫీస్ వనిమీదేనండి” 
“ఐసీ, వాట్ శెనెడూ ఫార్యూ?” 



“బందల ప్మరులో బంజర్లు సంచి సెడుతున్నారటగా, మా చిన్నాన్నా 

గారు అప్లికేషన్ పెట్టుకన్నారండి, పదెకరాలు వారికి (గాంటు చేయిస్తే మీ 

పేరు చెప్పుకుని (బతుకుతారండి.” 

“అశె! ఏమిటో అనుపన్నాను,... నీకు మాట్లాడడం కూడా వచ్చునే! 

ఆల్ రైట్! ఐ ఏల్ డూ ఇట్ *ి 

షో ఫ్ర ఫ్లో 

అస్టార్రొ [9 

“గరా వేళ్వరి-వమిట టది?” 

“ఈ చీటీమీద పేరు రాసి వున్నాయన పూ మేనమామగారి అల్లు 

డండి. నారాయణ పేట తాలూకా ఆఫీసులో ఎనిమి దేళ్ళబట్టి మగ్గి పోతున్నాడండి. 

ఈ వూరికి టాన్స్ఫరు చేయించమని (పాణం త్రీస్తున్నాడండి.” 

“అంచే?....నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేసిపెట్టగలవని అతనికెందుకు శెలి 

పంది” 

“ఎంతమాటన్నారండి సార్!.... నేను కలక్టరుగారి వంటమనిషినని ఎవ 

రికీ తెలియదంటారా సార్ YW 

“ఐస! మరి అమ్మగారితో చెప్పావా?” 

“తమరు చెప్పమం కే చెబుతానండి,” 

% వ్ ష్తు 

సూరా రెడ్డిగారు సార్, గోవింధపురం యువజన సంఘం (పెశిడెంటుగా 
పుండి చాలా మెప్పుదల అయిన పనులు చేశారండి.” 

“ఐసీ-కూర్జ్చోండి” 

(పస్తుతం వారు తమ దర్శనానికి ఒక పనిమీద వచ్చేరండి” 
“గో ఎ హెడ్స్ 1 

భక అల్ల 

. “కొత సిమెంటు ఫ్యాక్టరీ విషయమై గవర్న మెంటు రిపోర్టు పోతు౦ 
దట కదండి. దానికీ పైట్ గా ఈయన భూమిని రికమెండ్ చేయాలని తమక్ని 
కోరోడానికి వచ్చేరు, 53 

“గట్టిగా చెప్పలేను మిస్ రా చేశ్వరి! (కిందినుంచి రిపోరులన్నీ ఎలా 
వచ్చేయో మూడాలి. 99 ఏ 

“తమరు దయతలి"ె ప్రై (కిందవార్ని ఆకటుకోడ ౦ ఎంతే నపం౦డి” 
పరే చూద్దాం వెళ్ళండి” 
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శిశిర శ అశ శిడ లైల్టై కొ గ 

“సూరా రెడ్డండి” 

“అది చెప్పావు-సీ కెలా పరిచయం?” 
64 $9 

“పరిచయం కూడా లేదన్నమాట” 

“ఉన్నదండి” 

“ఏలాగ? 

“మా అక్కకి పొలముందండి, అది ఇతనే చేస్తున్నాడు...” 

“నువ్వూ నీతోజాటు మీ అకా, ఆవిడతో ఆవిడభూమి చేసే సూరా 

రెడ్డి ఇంతమంది నా ఎడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి రావడం బాగాలేదు. సీ కిదివరశే నాలు 
గైదునార్లు చెప్పాను. 

“ఈ ఒక్కటీ చేసిపెట్టండయ్యగారూ. ఇంక అడగను” 

“అడ గప్రని ఎలా రూడి?” 

“ఆడ్రగన౦ట అడగనండి!” | 

“అయితే యిదే ఎందుకు మానయ్యరాదు?” 

“చెప్పాలా, సార్?” 

“చెప్పి” 

“అక్క. ఈయనదగ్గర వెయ్యిరూపాయలు అప్సు పుచ్చుకుని నగచేయించు 

కుందండి.-తొ ౦దర చేస్తున్నాడు.” 

“క పని చేయించిపెడితే ఆ వెయ్యి అడగడం మానేసాడు. అంతేగా” 
“అయ్య” 

“సో__నాచత తప్పుడు పనులు చేయించడానికి మీరు లంచాలు కూడా 

పృచ్చుకుంటున్నారన్నమాట.” 

“అంతంత మాటలంటే నేనం చేసేదండి?” 

“నో గో_..నేనిలాంటి పనులు చెయ్యను. నుస వెళ్ళి పో... 

“ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నానండి: అమ్మగారికి చెప్పేసి...” 
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క్ బిచ్.” 

కలం కిందపడి విరిగిపోయింది. సిరా నేలమీద అసహ్యంగా మరక 

కటింది. 
శం గా హః ష్ణ 

కక అధ్య దాన్ కలెక్టర్ స్పీకింగ్ 1 ....ఎవరు? పి. ఏ. గారా? నమస్కారం, 
ఈ అ + కి కన్ శ 

నాన్సెన్స్!....వార్ంట్ ఉంది కాబోలు... .... 

వాశ్చే వచ్చి విడుదల జేయించుకుంటారు._మన౦ం ఇంటర్ ఫియర్ కానక్కరే 
§ 

డేమో.పోరీస్ సూపరెంట్ అలా అనుకున్నారా?.... రిడిక్కులస్=నేనా, కౌ ట్ర్ 

ఆఫ్ ఆల్ పీపుర్....ఏమిటి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్? స్మగ్లింగ్ అఫ్వైన్తో ఇత నికి, 

సంబంధం వుందా! చాలా ఆశ్చర్యంగా వుందే.థాంక్యూ.” 

ష్ణ [ *¥ ష్ 

రివినూ?బోరు ఆరరు (పకారరఠి కఠెకరు మధుసూధన్ కి _టాన్న్బ్ఫర్ 
bo a a చి 

అయింది. ఆర్డరు వచ్చిన అయిడోరోజున రిలీవు అయి. పదమూడో రోజున 

కొ త్తచోటజాయిన్ అయ్యాడు మధుసూధన్, 
% ఫు స 

“వేను జామీనుమీద విడుదలయ్యాను సార్, ఎన్ కె ్యరీవ స్తే నా ఉద్యో 

గం పోతుంది. పోనివ్వండి. నా కేడో దెవుడిచ్చింది ఇంతవుంది; అదే చాలు, 

కాసి ఆ సివి.ఐ.. వాళ్ళ దేవాంతకులు సార్, వాళ్ళ నోళ్ళ ' ముయ్యడానికి , 

(బ్రహ్మాండం (బద్దలై పోతోంది సార్. వాళ్ళు (పతి ఇష్యూలోను మిమ్మల్ని 
నాతోపాటు మిక్సప్ చేస్తున్నారు. మీ అండ చూసుకుని నేను విజ్భంభించేనని 
వాళ్ళ రికార్డు, డ ఫేదార్ని ప్యూన్స్ని అందర్నీ ఎన్ కార్ చేసేరు... ఎంత 

మందినని నోరముయ్యట౦ఎ-చచ్చిపోయాను సార్,” 
“ఓ! వెరీసారీ!” 
“మీపైన ఈ రాజేశ్వరీ ఎఫైర్ రుజువు కాలేదులెండి, అది (పూప్. 

ఆయికే ఆవిడద్వారా కొన్ని ఎటాసిటీస్ జరిగాయని ఛార్జి వచ్చే దే_ఎలాగేనా 
కొన్ని.అదే బంజిర్ల పంపకం _క్టాప్ పని ష్మెంట్సు (టటాన్న్ఫర్చు.కొన్ని పితూ 
రిలు గవర్న మెంటుకి పోయాయిసార్. మీకు తెలుసో లేదో.” 

“సీఎ తెలీదు 

కౌని, ఏం పరవాలేదు సార్, సూరా రెడ్డికి మీరు బోలెడు హెల్పుచేసేరు, 
వాడి (బిదరు నారాయణ రెడ్డికి మినిస్ట్రలో మంచి పలుకుబడి వుంది. నేను ఇక. 
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ణ్నుంచి తిన్నగా హైదరాబాదు వెళ్ళి అవన్నీ (కాప్ చేయించేస్తాను. స సూరా రెడి 
కూడా ఈసరికి హైదరాచాదుకు చేరుకుని పుంటాడు.ో 

ఇదంతా...” 

శం రేదుసార్. ఇదంతా నా డ్యూటి. 

* Ye x 

గౌరవనీయులైన ఆం(్యవచేశ్ (పభుత్వ ఛీఫ్ సెక్రటరీగారికి 
నమస్కారం, 

ఇతర దరఖాస్తుదారులకు, కొన్ని తప్పుడు ఆర్డర్లు జారీచేసినటు, వాటివల్ల 
ne) 

నష్టం పొందినవారు నాపైన, లేదా నా ఆర్షన్ల పై "పెన _పభుత్వానికి వినతులు, పిత్తూ 
రీలు పంపుకొన్నట్లు తెలిసినవి. చాలా సంతోషంతో ఈ సవాలును స్వేకరిసు 
న్నాను. 

కనా విష్ణుః పృథినీ పతిః” అని సంస్కృత ౦లో ఒకనుడి. విష్ణు అంశ 

లేనివాడు పాలకుడు కాలేడని డాని అర్దము, పాలన నా చేతితో వుండినప్పటికి, 

(పభుత్వము నన్ను పరీక్షించి చా చాధ్యత గల ఉద్యోగానికి తగినవాడనని నిర్ణ 

యించినస్పటికి, చిత్త చాంచల్యము వల్ల, బలహీనతలకు లొంగి నేను దారి 

ఠప్పినమాట నిజము. అనాలోచితంగా అధికార దుర్వినియోగం చేసినమాట 
నిజం. 

బాధ్యత గల (పభుత్ రోగి తనరు సచ్చినదారిని వె 3 (పజలకు నష్ట ంవచ్చే 

సరిస్టితి ఏ ర్పోడినప్పుడు స్యంఠ విషయాల్లో కూడా చాలా నిబంధనలు పాటించా 

లన్న విషయం నాకు అవగాహన అయింది. తప్పుచే సే మనిషి సాయినిబటి 

తపస్సు పరిమాణం పెరుగుతుందని నేను గు శ్రిస్తున్నాను.మా మూలు మనిషి చేసే 
తప్పులే, జిల్లా కతకరుగా జండి నేను చేయడంవల చాలా పెదే తప్పులయి గా wo య (యు 

పోయి విపరీత పరిణామాలకు దారితీసింది. 

నేను చేసిపున్న తప్పులలు పాయశ్చి తంగా నేను నా ఉదో్యోగానికి రాజీ 
నామా యిస్తున్నాను. అంగీకరించ వారన, 

షో టు 

ఇటు 
గ 

మధుసూధన్ 
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(విజయ్ మాసవ్యతిక; జూన్ 1979) 

థాంక్స్ రుం రాఫువరొవ్ 

సాయంకాలం ఆరుడాకా చూశాడు రాఘవరావు. 

విశ్వనాధం రాలేదు, 

బ్యుర కా అక్కి పోతోంది. నిరీక్షణతో అలిసి... 

“నేనేల్లుండి వెళ్ళిపోతున్నాను!” అన్నాడు నిన్న, అఫీస్ కొచ్చి, 
nat) 

Wa 2 అద అద ష్ oy ~ స క ఢిల్ల లో వుంటున్నాడు. కలుసుకుని సదెళ్ళయిరిది. నిన్న అతను ఆఫ 

“కుమ్మా” కొకుయ్యడానికీ సిద్దపడ్డాడు.... 

“అది కాదు. ఇప్పుడు నేను అర్జంటుగా మా అన్నయ్య దగ్గరి కెళ్ళి 
పోవాలి. ఇవ్వాళంతా మా అన్నయ్యతో గడపాలి. రేప పూర్తిగా తీరిక చేసు 
కుని నీకో గడపడానికి వొస్తాను. మనం ఎక్కడెక్కడికో తిరగాలి. మీ యింట్లో 
కూచోడం కాదు. మనిద్దరం కలిసి కొంతమందిని కలవాలి. రేపు సెలవు పెట్ట 
నువ్వింటి దగ్గరుండు, నేను ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకి వసాను. మీ ఆవిణ్ణి 
వోసారి పలకరించి నిన్ను బెటికి లాక్కెడతాను. మనం మధ్యాహ్న౦దాకా 
యెక్కడో తిరిగి. భోజనం కూడా ఎక్కడో కానిచ్చేసి మళ్ళా సాయంకాలం 
చాకౌ తిరిగి, వీలుంపే యేదన్నా తెలుగు సినిమా చూసి, ర్మాతి భోజనానికి మీ 
యింటికొద్దాం. భోజనం అయ్యాక నేను మా అన్నయ్యగారింటికి వెళ్ళిపోతాను. 
ఎల్లుండి వెళ్ళిపోతాను ఢిల్లీ కీ” అది విశ్వనాధం నిర్ణయం, 

“ఊళ్ళో తిరగడమే అయితే. సెలవు పెట్టిక్కర్లదు. బోలెడుచోట్ల 
చెకింగులున్నాయి., ఆలా అలా మనం ఎటు వెఇతే అటు. మన స్పొట్సు చూసు 
కొని ఆటోగాపులు పెటేసి డ్యూటీ చేసినట్టు నటిద్దాం” అని రాఘవరావు 

- సెలవే పెట్టు!” అని కూడా విశ్వనాధం నిరయించేడు. 
బు . | ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకి వస్తానన్న మనిషికోనం, ఆరున్నరకి నిద్రలేచిన డిగ్గర్నుంచీ అదిగో వస్తాడదుగో వసొ డని వెయిటింగ్! 
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పవ్నెండు గంటలపాటు అంతులేని నిరీక్షణ! 

తన యింట్లోనే తనున్నాడు. అయితే మాతం? జొట్డోర్ డ్యూటీమీద 
రోజుకి ముప్ఫయి కితోముటరు తిరిగే కాలు: ముప్ఫయి మందిని తిసేనోరు. 

గై టబ 

రెండూ కట్టడి యి సుహీ బోర్గా వుంది. 

ఈ మహానుభావుడు రేపు వెళ్ళిపోతాడు. 
“నువ్వు తొమి్మిదిదాకా టనే యము అన్నయ్యగారింటికి ఫోన్ చేసా” 

నన్నాడు రాఘవరాపు. “అలాంటి పిచ్చిపన్లు చెయ్యకు. నీతో ఒకరోజంతా 

gy 

గడుప్పతున్నానని తెలి.సై మూ అన్నయ్య పూరుకోడూో అని హెచ్చరిం చేడు 

విశ్వనాథం. 

A ఇంక తప్పదు. ఫోన్ చెయ్యవలనిందే! 

మేడమీది వాటా వాళ్ళకుంది, టెలిఫోను. పాపం! మంచివాళ్ళు. అర్ధ 

రాతి అయినా సరే: ఆఅససర ౦ పచ్చిందంచేనూ, అట్నుంచి ఫోను సచ్చిం 

దంపేనూ, ఏమీ విసుకో గాకుండా; ఆనందం మాదే అన్నటుగా గాడ నిసారు; 

శబురూ చేస్తారు. 

పి, అండ్. ది. కంపెనీ జెనరల్ మేనేజరు.375%0. ఊహూ ఇంటో 

నెంబరు కావాలి. జనరల్ నేజరు.ఇ దేమిటి, కృష్ణన్ అ అనీ పుంది? అవు 

నవునుఎ విశ్వనాధం అన్నయ్యగారి పేరు లో శేశ్వరరావు, ఆర్. ఎల్, రాష్ట 

అంటారు. ఆయన ఈ కంపెనీకి జి. ఏఎం. గా ఈ వూరొచ్చి రెండు. నెలలే 

అయింది. డై చెక్టరీ ఆర్నెల్ల కిందట అచైైంది. అంచేత ఫోన్ కృష్ణన్ గారి 

పేరిట వుంది...2255. 

“ష్హాత్రో[* 

“2255. 

క జొ గో we "+ oa 

టిం, D3 రొంల గె ర్ట dy 
fe 
q ఓ { 

“మాట్లాడుతున్నాను!” 
| య య pod జో శ్ ళ్ 

“నా పేరు రాఘవరావు సార్! నేను సీ తమ్ముడు విశ్వనాధం కాస్కేట్నిం 
లం 

(గండుని కూడా 4” 

“విన్నాను షు గురించి, ఒరు బంచి ఫోటో గాఫర్ కదూ” 

“హానీగా ఫోటోలు తీసానంతేనండి. సరే.వఏిశ్యనాధం. 'నేనూ కలుసు 

కుని పదేళ్ళు దాటింది, నిన్న అతను నా దగ్గిరకొచ్చి, ఇవాళంతా నాతో గడుప్ప 
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శానసీ, శలవు పెటీ ఇంటి దగ్గరే వుండమన్ని.. రేపు వెళ్ళిషోతున్నాననీ 
(ou 

చెప్పాడు, ఇవాళ పొద్దుట ఎనిమిదిన్న రక, వస్తానన్నాడు. ఇప్పుడు సాయం 

కాలం ఆరు దాటింది....హెల్ ఆఫ్. వెయిటింగ్! అంచేత కబురు తెలుస్తుందని 

మెక రింగ్ సళానాఖం 1” 
భ్ 

ల్ + ఉలి వస్తే లో జో ఒప క్ట ‘ ॥ గ అపై 

“ఆయామ్ సార: విన్ను.అర మా తమ్ముడు.కంపెని. కొలు. తీసుకొని, 

బూ ళో గ.ఓని కూడా తీసుకుని, పొద్దున ఏడున్నరడ్ కుటుంబంతో 
బయాైలి వెళ్ళాడు. ఇంతవవళు రారేదు. పుధ్యాహ్న౦ | త్రీ తర్షికి. ఫోన్. చేశాడు, 

ఆందరూ. వర్కా డో డిన్నర్ కి సెట్ అయి పోయీరటి, ఎనిమదిన్నరకొస్తారట 

ఇండ్." 

“అరక! మళలాగండది ఆ వ. కలవారే? రేపు వెళ్ళిపోతాడు కాబోలు! 

ని 

“వో_ఆరసు. లేపు వెళ్ళిపోన డంలేదు ఎనీవే.ష లోన్ నెంబరు 

చెప్పండి, ఆసు రాగానె ఫోన్ చెయ్యనని, చెబుతాను”. 
శక ఇ మాం హోన్ పై పవవోలచీ, ‘ శని ఉట్ల ఏ =అనెంటు గాది ఫోన్... ఆ ఆరి 

4 

పిలుసొంం 3. నెంబరు 4150 

“జస్టు ఎ సెకండ్, కొగితం పెన్సిల్ పికప్ చేస్తాను ండండి(". 

“అక్క రేసు సార్! ఇది మీ పేరు. బుదుగా సిన్న ఫోన్తండి, అంటే. 

ఆం ఉల్. రాప్పు అడే పేరిట వుంది ఇది, - ఆయన శే బర్లు. .ఆర్. కణ 
గారొండి. ఆర్, ఎల్, రావు అన్న పేరుమీద సుర్చిపోరు. కదా! డై రక్త రీలో 
అ పేరు వెతికితే చాలు,” 

“ఐసంగుడ్ జోక్! సరండిలో 
గ 

mR — 

“థాంక్యూ సర 

ప్తి ప్ల ష్ణ 

ఐదురోజుల బిజినెస్ టవ యుగించుకుని అ ఎైడే ఇల్లు చేరాడు ఆంజ 
అరి. నన్ను విజయవా సంచి ఫోన్ చే "డు కార్య జ మునాభాయికి. సున 

4 కంతా సు ఎపనే పృంది సంతా పెంపును కూతురు మాలత్రి మచ నే ఫ్రంది, నిన్న సాయంకాలం ఇక్కడ 
మూాలటి పొటు తరచెం, won. ఆ సభకి ఆర్, ఎల్, రావుగారు 2 వము ముఖ్య అతిథిగా 
I RN Ve 1 గ ఇ - య . అన . 
వస్తున్నారు. ఆయన. ఏ౮ పెద్ద అధికార, అంతకన్నా అధికుడయిన శ్రశ్ఞా 
. Tee అ జో 

| యయుమి, (బొంద ug (ప్రయడని కూడా, _ వినికిడి, 
(me) 

పే అంద్, టి కం పెసీతో తన బిజినెస్ చాలాకాలం మూడు పువ్వులు 
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తడు కాయలుగా ఉండేది. రాప్పుగారికన్నా ముందు కృష్ణన్ జనరల్ మేనేజర్గా 
వున్న కాలంతో తన వ్యాపార (పత్యర్ధి పంచాప కేళన్ ఆరవంత్రో మాట్లాడి 

అయ మాయ గారడీ చేసేసి తన బిజినెస్సంతా లాగేసువుని తన నోట వ ట్టి 

కరిసించాౌదు. 

పాటకచ్చేరీకి ఆర్. ఎల్. రాపుగారు ఛీఫ్ గెస్టుగా రావడం తన బిజీ 

నెస్కి టర్నింగ్ పాయింటు కావచ్చు, ఎందుక ంసే, కళాకారిణికి ముఖ్య 

అతీధి కో రెపార్తు ఉంటుంది. ఆ రెపార్త్డు సహాయం దొరక బుచ్చుకుని ఆర్ ఏల్, 

రాపుగార్ని ఓసారి ఫామిలీతో సహా జజ ఇన్వెట్చే” ఎలాగో ఒకలాగ 

పి. ఆండ్, టి కంపెనీలో కను పోగొట్టుకున్న బిటి క నెస్నీ తిరిగి సాధి. నాలి 

దీనికి పునాది 'వెయ్యవలసిరది అత్యంత సౌందర్యవతి, పూర్తయన్వనవతి అయిన 
తన పెంపుడు కూతురు మాలతే. 

ఒకప్పుడ యితే యిలాంటి కార్యాలు తన “భార్య” జమునాబాయి అవ 

లీలగా కస కాని యిప్పుడు జమునాజాయి యుగం అంతరించింది. మంచి . 

చొరవతో, ఆర్.ఎల్. రావుగారి కళా! పియత్వంపట్ల తగుమా(తం ముఖస్తుతితో, 

అ పోగ్రాం ముందూ వెనకా మాలతి ఆయనతో ఎలా ఎలా ఏమి చేమిటి : మాట్లా 

డోలీ, ఎన్నిసార్లు వెంత స్వీట్ గా అయన మాటలకి నవ్వాలి. కానొసర్హు చేసే " 

టప్పుడు ఎలా జెలాటి సందర్భాల్లో అయన వేప్ప సార్ధకంగా చూడాలి. అన్నీ పద్ద ప్ 

త్ర్గ్గా రిహార్సొ చేయించాడు. అది గుర్తుచేస్తూ ఆర్, ఎల్. రావుగారి ఎలాగయినా ee 

“కేదో” చెయ్యాలని చెప్పడానికే ఆంజనేయులు నిన్న విజయవాడనుంచి (జంక్ 
కాల్ కూడా చేశాడు. 

హల్లో! మా ర్తి తీయరల్ । ఎలాగై ౦ది నిన్న రో UT 6?” అని పలకరిస్తూ 

ఇంట్లో అడుగు పెపేదు. 

“బాగా పాడాను దాడీ?” 

క్యా [గం ఏమిటి.నాన్ సెన్స్ ' బెచ్భుతంగా పాదుంటాపు డా లంగ్! డా దాంట్లో 

డపుటేం పుండదు. కాని ఆర్, ఎల్. రాప్పుగారు ఏలా రియౌక్స్ అయ్యారు?” 

ఆయనతో మా టా డౌ ని ది అపళ్చునిటీ దొరక లేదు దాడీ! | 

ట ఫూల్ యువర్! అపర్చుని చేలు ఏక గ్రాడన్నా డోరు! న తయా? 

సనమ గా వొటిని స స్ఫృహ్టించెయ్య తి. చెప్పాగా?" " అని, పెద్ద "క్రేక్ర పెట్ట “జమ” 

అని భార్యని పిలిచాడు ఆంజనేయులు, ay 

“అవి కాడ్ డాడీ! వాశ్ళేమో మీటింగు నుందు సె'కేసి. రావుగార్ని 

చూ కా జా 

wr 

be gh Sa pr a 
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సంగీతం గురించి స్పీచ్ యిమ్మన్నాడు. ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ ది డగా నన్ను డయాస్ 

మీదికి ఇన్ వెట్ చెయ్యలేదు. నభంతా అయిపోయాక ఇప్పుడు సంగీత కచ్చేరీ 

అని కొటీన్గా అనౌన్స్ చేస. నిమిషంలో చేర్న్ టేబిల్ అన్నీ సెడ్సొ్కి లాగే 

శారు. ఆయన అడియన్స్లోకి నేను 'సైజి మీదికి మారిపోయాం.” 

న్సర్డ్ అయిపోయా క ఆయన్ని కలిసి అడగవల్సింది!” 

“ఆయనకి ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో గెస్ట్లు వచ్చారని డిన్నర్ కి ఎర్తీ గా వెళ్ళి 

పోయారు డాడీ! మీరన్నట్లుగా నే ఆలాపన చేస్తున్నప్పుడు, పల్లవి పాడుకున్న 

పుడు చర కా ల్ల పొగడ్య న నచ్చినప్పుడు ఆయన్నే చూస్తూ _ పాడాను. 

కున రాగం తానం పల్లవి అవుతూ పుండగానే వెళ్ళిగోయారు.” 

“ఐటమ్ మధ్యలో లేచి వెళ్ళారా? అబ్ సర్ట్ 

“మువ్యలో అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్ లీ ఇన్ ద మిడిల్ డాడీ! రాగం తానం 

పర్ణివి అవంగానే వెళ్ళి పోయారు.” 

“ఓకే, ఓకె, డోన్ట్ గెట్ _డిజార్టెండ్! చేజారిన అవకాశర లోంచి 

కొత్త (పయత్నానికి పాణం పోసు కోడ మే అప్పిమిన్ట్ . చెయ్యవల్సిన పని, 
ఆల్కెట్! నేను స్నానం చేసి బట్టలు. మార్చుకొనే లోగా అర్, ఎల్. రావు 
గారికి రింగ్ చేసి. ఎపాయింట్ మెంట్ తీసుకో, మనం ఆయన దగ్గిర పడదాం 
యువర్ సెల్ఫ్, మమ్ము అండ్ మిసెల్నోొ  .. 

ఎదురుగా వస్తున్న భార్యని చనువుగా నడుం మీద చెయ్యేసి లాక్కెడుతూ 

ఆంజ శే యులు “కమన్. .జమ్నాఒఆయ్ .హానె. వర్ద "ఫర్ యు.... ఏమిటి, 

మాలతి ఇంకా పెంపుడు కూతుర్లాగ బిహేప్ చేసోంది? ఇంతోకంశె శె చౌరవ 

నేరు కోక పోతే మరి నువ్వెందుకు, నేనెందుకు? సిల్లీ?” అన్నాడు. 

% = 
ఈ ట్ళాట్ట్రోకీ ౩ 

హలో__ 
ఆర్. ఎల్, రావుగారున్నా రండి” 

“మాట్లాడుతున్నాను '* . 
“నమస్కారం సార్? నేను సింగర్." మాలితీని” మాటాడుత్రునా నండి 

వావున్నారా సార్ . _ ౧ 

శీ జీ 

భరాగో సగ కథా సంకఅనం 



“నిన్ను సంగీత రణేరి చేసేను రటంగింగురొచ్చాననుకుంటాను?* 

“అయ్యో, గుర్తు రాకె కేం యు శాంగ్ క్వయిట్ వెల్?“ 

“*థ్రాంక్యు సర్ .... ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ = నేను, డౌడీ, మమ్మీ 

ఇప్పుడు మీ ఇంటికొద్ద్ధామనుదుంటున్నాము సార్! మాతో కొంతశుమ్ స్పెండ్ 
ర (8 

చెయ్యడానికి మీకు వీలుంటుందా సార్?” 

“సమార్. యువర్ వెల్కమ్. వెంటనే రాకండి. నేను ఇప్పుడు బయ 

ల్లేరి చిన్మయానంద .స్పీచ్ ఏనడానికి వెడుతు తున్నాను. ఒక గంట పోయాక మీరు 

రాగలిగితే మంచిది. విత్ ఇట్ సూటు!” 

“స్ట రెనీ సార్; డాలీ విల్ వి సో ఫీజ్. నిజానికి ఆయన ఇప్పుడే ఇల్లు 
రుయా యి 

చేరారు. ఐదు రోజుల టూర్ తరువాత. ఇప్పుడు ఆరూ పది నిమిషాలై ౦ది. 

సరిగా ఏడుంపావుకి ఓట కాంపొండ్తో వుంటాం, థా౦కూ్య” 

ఫోను సె'దైసి ఆర్. ఎల్. రావు పెద్దమ్మాయికి చెప్పాడు.” 

చాడు, ఒక గంటలో మనింటికి శీలక్స్ ఏజెన్సీస్ (పొ_్రయిటరు 

అంజనేయులుగారు; వాళ్ళావిడ _ జమునాదాయిగారు;  వాళ్ళమ్మాయి పాట 
కచేరీలు చేస్తుందే, మాలతి. వాళ్ళందరూ వస్తారుట. వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు 
మనలాంటి. వాళ్ళం వాళ్ళని చూడాలంతే నభల్లోనో కార్లలోనో చూడవల్సిందే 
గాని అంటి దగ్గిర దొరకరు ' అలాంటి వాళ్ళు, తమంళట "తాముగా ఫోన్ చేసి మరీ 

చెప్పారు, వస్తున్నామని. వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఇర్ల్హంతా శు భంగా స ర్దేసిఉంచండి. 

వాళ్ళకి ఆఫర్, చెయ్యడానిరికా ఫీలు, బిస్కెట్లు లెడీచెయ్యండి. మీ రంచరూకూడా 

కా స్తమరోసారి మొహోలూఅవీకడుక్కుని (పెజెంటబుల్ గావుండండి ఏచాసిగా 

వుండక .నేను చిన్మయానందస్నీచిక వెడుతున్నాను;సరిగా సల భెనిమీషాలు అక్క 
డుండి వొచ్చేసాను. జా్యాగ త! ఎక్కడా ఎమీ పొరపాటు రానివ్వకండి.” 

పి. అండ్. టి. కంపెనీ జనరల్ మేనేజరు బంగాళా మర కలా పోష్ 
య 0 

లొకాలిటీలో వుంది. బంగ కాచుట్లూ రెండెకరాల ఖాళీ జాగా. అందులో నాలుగు 
wa a 

విలొస వేదికలు, వాటి సీటు అతానికుంజాలు. ఎ కాలంలో ఆయినాసలే రోజూ 

కేజీన్నర పువ్వులు పూయ డానికి తగినన్ని రకరకాల పూల మొక్కలు. కొబ్చిరి 
ఉసిరి, జీడి మామిడి, మామిడి చెట్లు. రెండు మద్దిచెట్ల మధ్య, విలాసంగా 

వూగ డానికి బలిషం విశాలం అయిన జృయ్యాల. ఇది ఇల్లా, లేకపోతే రామా 

థాంక్స్ టు రాఘవరాప్ [17 



న. 

నాయుడు సీనిమాలో 'సెట్టంగా జని ఆశ్చర్యపరిచే వధంగా వుంటుంది ఆ వాతా 

ఏదుంపాప్తకి మెయిన్గేటు. దగ్గిరాగి మెత్తగా హారన్ కొట్టిన కారు 
సెక్యూరిటీ జవాను! పరిచయ యమే. డీలక్స్ ఎజెన్సీస్ (వోపయిటరు. ఆంజనే 

యలుగ్యాం “వాళ్ళావిడ” జమునాబాయి గార్నీ అతను చాలాసాళ్లు చూకోడ్తు. 

=ఎం౦చేత్ర * పాయింట్ మెంటుందా సార్” అని అడక్కుండా నే "గెలు తెరిచే 

స్విచ్చి వేశాడు. కారుమెయిన్ బంగళో పోర్టికో. దగ్గిర ఆగే వేళకి గురొచ్చీంది. 

వున్నారు కనా, వీళ్ళు "రాడానికి పర్మిషన్ యిచ్చు రటారో 

గె కారు గేట్ స్వీచ్ వేసి, కాని అప్పటికే వాళ్ళు 
వు కుంటూ కూర్చున్న మెయిన్ హాల్లోకి వెళ్ళీ 

బాయంగారు ఒక్కా 

ఉనన్” దని త్లె త్తి చూశారు రావుగారు, పుస్తకం చదచడం అపి, 

ముందుగా “నమ సో రర చేప్పి నవ్వింది మాలతి ఆ. నవ్వు స్వీట్ గా, 

“మెభొప్రవస్”గా వుందని రావుగారి వెనకాల దూదాంగా వున్న అద్దం' చెప్పింది 

“నేను సింగర్ మాలతో నండి, మా డాడీ, మమ్మీ... 

జసిడ్రాన్స్ 9 

అందోరూ కూర్చున్నాడు 
వుగారు మళ్ళా పు పుస్తకం చదుకుకంటూ' వుండిపోయారు ఒక నిమిషం 

ఆ నిముషం గడవ డానికేమగ్లురు తతిథలూ మొహాలు: చూసుకోడం సాగర్ 
చారు. రోజూ- చూస్తున్న ముహోళే wis మేరిరత విసుగైంది.' 

పాటకి ముందు లాగ, గోంతు స రుకుంది' మాలతి, 'రావుగారు- 'చూళారు, 
“నేను సింగరో మాలతి నండి, సన్న కాన్సల్ట్. చేశాను మీరు చీఫ్. 

గనుగా వచ్చారు” 7 

“ఐనో; వస్, _ఓకేటి రెండు సార్లు లోగడ. మీపాట రేడియోలో కూడ 
ఏన్నా ను” [తో 

 థాంకృండి. 99 జమునాబాయు కృత జతల చెప్పింది. Hr 
“మా దాడీ' అంజనేయులుగా రండ మా మమ్మీ జమ్నాతోయి."' 
“చెప్పారుగా!” ౪ 

సులీ, ఇ కొన్ని సెక్షంగ్లు నిశ్శబ్దం. శశువాత' రొవుగారు' ల స్ట్ 22 లనీ 

నూలతి చీ అహాన్రా. షు Sn ey Gs స చూశారు, “వాట్ నైద. ఫర్య9"॥తనిఆ' చూప్ప- అర్ధం 
1 

ఇ 
, న. , 

118 భరాగో సమ్మూ :కజ్రా ఈుకలోన'ర 



(గ్రహించి, మాలతి. వరో నప్పు, “స్వీట్ గా" “మెలిష్పవస్గాొ”” కాకపోతే 
కొంచెం మిప్బివస్గా. నవ్వి, అడిగింది. “చిన్మయానంద స్పిచ్ కి వెళ్ళొచ్చే 
శారండి?ి 

“ఎవరు చెప్పరు? అఫ్కోర్స్. నేను చిన్మయానంద స్పీచెస్ 
చేస్తాను. ఆయన ఇవాళ ఇక్కడున్నారని తెలుసు. నిజానికి" నే నిప్పుడు. చదువు 

య 
చేసే డిసర్ బెన్న్ భరించలేను.” 

“మరి చిన్మ్యయానంట స్పెచ్ కదుతున్నా నని చెప్పారండి 

తున్నది కూడా ఆయన రాసిన ప్పస్టకమే. కాని స్పీచొకి' వెళ్ళి ఎక్కడ నె బర్సొ 
చ 

ఇంకా 

మిస్పివస్గా నప్వుతూ అడిగింది మాలతి, 

“నేను చెప్పానా! ఎవరికి” 
“నాశకే సార్! గంటి కించట మీకు. ఫోన్ చేస్తే: ఏడుంపొపుకి రమ 

వారుగా! 
ఏ 

రావుగారి కళ్ళు పెద్దవి, అలా తెరిచి చూథంలో ఎవి మరింత పెదవె. 
(ym 

వాటోంచి స్థ కి పాత్రం అయినంత కంగారు పడా మిగిలిన ముగు భూన్తూూ.. 
లు ఆలి | 

“బిసీ? 'సోపురు ఆల్, ఎల్, రాపుగారితో “మాట్లాడారన్న మాటి?” 
' గ: క 

“యవృన్నార్? ముం మాటాడాయుగా?ి 
tw 

రావుగారు వెంటనే లేచారు. “ఆయామ్ సార? మీర గంట కిందట ఆర్, 
ఎల్, రాపుగారితో ఫోన్లో మాట్లాశారు,కాని నాతో కాదు.ఈ ఊళ్ళో ఇంకొక ఆర్, 
ఎర్, రాపుగారున్నారు. వారితో చెప్పారు మేద; ఏడుంపావుక్తి వారింటికి వ సా 

అతి 

పు ని ఆయన, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు బహుళా మ కోసం-చూసూ వుంటారని, 

నా కనీపిసోంది, అంచేత, రు దయదేనీ ఆర్. ఎర్. రాప్పుగారింబటిక్రి వెళ్ళడం 

మంచిది, లేకపోశే, మీ ఇంటికి వెళ్ళి, ము అక్కాడికి రావడం లేదని కనీసం ఫోన్లో అయినౌ చెప్పడం సనుంజసం. నా కొ)ంచెం పనుంది. మనం మరో 
( 

శ జు ల or od ye, 4 ఎలు ళ్ళు. వౌ ం న్యా ర ఇఒ డొ on ' 

భూయ అబ్బూ సొ తిరిగా దీయుదొం. ఫాంత ఇ cw రాఘుపు రాం? ఉని చెయ్యి 
కు ళీ (లు జ { 

గారితో అడించి, చేతితో సే పు స్తవంతో తోపలి వెళ్ళి పోయారు, 

సెక్యూరిటీ జవాను ఇంక ఆలస్యం చ య్యూురంండా సలాం. కొట్టాదు. 

“ఎంతా డా గుం దె, కొని, ఫెంక్నౌ చు రాఘపరావ్ ఎంటా దేమిటి? 

వాడినడు, మధ్యని? అంటు. చేచి, బయటికి. దారితీశాడు డీలక్స్ ఏ జెస్సీస్ 
టౌ పయిబర్ ఆంజనేయులు. 

థాంక్ టు రాఘవరాప్, 119 



[“జోోతి” మాసపత్రిక దీపావళి 1978] 

స్ట ఖల ఇ! జస : ॥ 99 ag x 
జూలో, రషమునాంరాపుగారూ'! బావున్నారా? ఆంటూ ఆప్యాయంగా 

పలకశ్ంచి, నేను ఆళ్చర్యంలోంచి తెరుకొనెతోగాన నొ కుడిచెయ్యి అందుకొని 

రేవ పోయానని తెలిపే భావమేడో కనబడుంటుంది, 

మైలు వఘునాృఫరావుగారు కాదా! మీది గుంటూరుజిల్లా పర్చూరు కదా” 

న ని చెయొగదిలేశాడు, అంతలోనే, 

“జానాసు, నేను ఏఘునాధరావునే. నేను మిమ్మర్ని గు ర్తుపట్టలేక పోయి 

శం కేదో (పొఫెసర్ గా ష్య న్నాను స సం ర ండిసాః హా బంటు? ఆబ రి 
శచేన్స మ్మ్ముల్ని గురుప టల ద్ర పోయినాను. క్షమించండి! 99 Ce అవ శు 
అగరు పట్టలెక పోపడం౦లో వింతేంలేదుగా గాని” నాకన్నా కమాధిక్షకుడిగా 

మొరాడరను__ోమ్రు నన్ను + బురూ అనడం; క్షమించండీ అనడం నాకేదో 
యిట్బందెగా వుంది సార్, ఎ ఎంచక్కా ఏమోయ్ జగన్నాథం ఆనెవారు, ఆ ఆప్యా 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకణవం 



అవును, 

ఇంకో నాలుగురోజుల తరువాత గపవ్నారు వాల్తేరు వసారు. వారీ 

క్యాంపులో కొన్ని ముఖ్యమైన పరిశీలనలు జరుగుతాయి.అయితే ఏడో మామూలు 
Cid 
(స 

నిజిట్ లాగా, సెట్ సయింగ్ రోగా ంలాగా కనబడాలని గవర్నర్ గారి ఉదెశంం. 
ర 

టు 

కాగితాలమీద అలాగే సూచించెరు.కౌని అసలు పరిశీలన జరగవలసిన విషయాలు 

కలెక్ట ర్ గారికీ, డీ. ఐ. బి. గారికీ, కొంతమంది ముఖ్యులకు స్వయంగా చెప్ప 
వలసినవి వున్నాయి. నివేదించవలసిన కొన్ని రహస్య విషయాలున్నాయి 

అందించవలసిన కొన్ని డాక్యు మెంట్లున్నాయి; ఆ కారణంచేత హోంమినిసీ 
ట్రా 

సెకటరీగారి అనుమతిని (ప్రత్యేకంగా వచ్చాన్నేను.ఫస్తుక్షాస్కంపారు మెంట్లో 
Rag) ర్న 

“కే వుంది నౌ పేరిట 
జర్జా న్యు మీరో?” 

“నేనూ హెదరాగా దేనండి. ఫసుక్తాస్ టికెట్ తీసుకున్నాను. ఏకామిడేషన్ 
టా ఎ ౧ 

లేదన్నారు. వి.సి.గారితో చెప్పించాను. ఈ కంపార్షు మెంట్లో నే ఇసానన్నారు, 
' | 0 

ఇంకా కన్ ఫర్మ్ చై లేదు.” 

“ఐసీ!” అన్నాను, నా సహజ నిర్వికార ధోరణిలో. 

ఒక రైల్వే అధికారి పచ్చి ఇంతకుముందే నాతో మాట్లాడాడు. ఈకు పేలో 

| బెర్త్ ఆత నికివ్వడా నికి నా అనుమతి అడిగాడు. ఇచ్చాను. “ పొఫిసర్ జగ 

న్నాధం” అం పే యెవరో అనుకున్నాను. ఇత నేనన్నమాట. 

“లోపలికి పోదాం పదండి! అన్నాను. 

నన్ను దిగ బెట్టడానికొచ్చిన వాళ్ళంతా ఇతసు పలకరించడానికి ముంది 

వెళ్ళిపోయారు. “ఇక్కదే హేంగ్ అవొద్దు. నాకు పబ్లిసిటీ నచ్చదు!” అని 
i Kae) - 

బల్ల ష్ | తాప్ న్నాం గా 
నిష్కర్షగా కసిరెసాను వాళ్ళ? . ఎసొచ్చి iy 

ళు 
ఈ 

స పని పరము రహస్యం. నా ఉసీకిని, 

మూవ్ మెంటుఇసు ఏవరో గమనించడం నాకిష్టం వుండదు. 

ke % % 
జగన్నాధం... 

“చురుకై న వాడే” అని ఆర్. డి. కీ. ఆఫిసు హెడ్గుమస్తా చెప్పాడు. 

మొదట ఆక్కడ అపాయింటయ్యాడు జగన్నాధం. అక్కడ చేరిన 

నాలుగు నెలలకి తాలూకాఫసుతో చేశారతన్ని 

ఎంత చురుకై నవాడో అతనొచ్చిన వారం రో జూల్ల్ గా తెలిసిపోయింది. 

తీవిరి ఇసుమున “తై లంబు” తిసేసేవాడు. 



చ్ 5 | ణ్ అర కః వ 

అది నాకు నచ్చలదు. ఇలాంటి వాళ్ళ ద్వారానే (పభుత్వఆఖసులకు చెడ్డ 

అతని పదతంతా విలక్షణంగా పుండెది. (పాణం పోయినా కాగితం 
tn 

అలస్యం చేపేవాదుకొదు. అతని లాభించే కాగితం ఆయితే మరీనూ 

వార్టీలయి రే వాళ్ళ యిళ్ళకే వెళ్ళిపోయే: వోడు, తిమ్మిని (దిబొ సి (దిహ్మాని 

తిమ్మిని చేసి, రాజుల కొద్దీ నొ టు మైల్బు రాసేసేవాడు.అరడజను సాక్ ఫెల్పులో 

యిం వై ప్లాగుు పెట్టి ఫైలు పకడ్ బందీగా తయారుచే సేపే వాడు. ఒకటికాదు] 

సీట్లోకొచ్చిన పరీకాగిరానికీ అలాగే. ఎప్పుదు రాసేవాడో మరి, 

ర 
a జొ _ జ్ర ae aD 

అతను చెలిప బని ఖద 
6 కా 

అర ఆంజ. | Wun ఆన చ 
బల కెంపేది వ అబ్వైటు ఆరు సస్తున్నానని, వేయిస్తున్నావని అత నికి 

తజక రాభిసోఎవని. కాని ఏం చేసాను? పని తొందర. ఒకవేళ ఏదె వా కుంటి 
అ 

లాల 

డట 

“ 
pe) 

కొ వేసి టర్న్ చేసినా అస్త్రస్త్రాలతో తయారై (పిసిడెంట్యు. జీ. ఓలూ 
అ చి 

కోట్ చేసేసి 36 వెసిన అరగంటలో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేసే సవాడు, 
క ఒక ఫెల్లో_నేనేకాక పై అధికారులు కూడా ఇరుక్కున్నాం; తప్పుడు 

మ్ ఉం ౧౧ 

రు చెసేసి అ్మర్చుపడ పదిలో జులకి గవర్నమెంట్ నించి గూటింపు శ 
ag ఈ G టె 

bol 

వొచ్చేసి రదిమి కిస రికయినాౌ మతులున్నాయా అ అంటూనూ, 

తలెక్టిర్ గారు నన్ను పిల్చి అడిగారు. ఒక ర తంతా కూర్చుని, ఫైలు, 
టాల్చు, మేన్యువట్చు, కోడు, బె, పి. లు; శుణ్నంగా చదివి___జగన్నాధం 

నోటు ఆధారంగా మేమంతా తప్పు చేసేమని తెలుసుకున్నాను. కాగితం మీద 

పెట్టకుండా చల్లగా కలెక్టీర గారి దగ్గిరి కెళ్ళి విన్నవించుకున్నాను, 

“అతన్నో కంటి కనిపెట్టండి నుర” అన్నారు క లక్ష రుగారు, 

ఈ ఫెలు ఆధారింగా అతనిమీద చర్య తీసుకోవద్దని; సరికొ త శేసు 
© . 

a 
అజా 

ఏదో చూసుకొని దాంట్లో అతస్ భరతం పట్టమని ఆయన వుద్దేశం. సుఖువుగానే 

హిరోంరో జారు తిరక్కుండా మరో కేసులో దొరికాడు జగన్నాధం. 
టో ఆవ ఇస్పట్లి ఆపుడు ఏ.సి,బి.లు అవీరేపు, ఛార్జి మెమో చాలు; ఉద్వాసన 

హు ఇం శ ణ్ బం బ్యా సు తోనూ జో బల్భ్బటో ఖం. అలుల నూ__గట్టగ -ఏడాది సర్వీసులేని ఎల్ .డి.సి' 

122 | భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం. 



జగన్నాధాన్ని డిస్మిస్ చేయించడానికి పెద్ద (శమ అక్క_ర్లేక పోయింది. 

అంకముక్యూ- కూడా, గట్టిగా తుమ్మేసరికి వూడిసడిపోయింది.. 

“మంచికో చెడ్డకో జరిగింది సార్ అది. ఆ ఆరునెలల్లో నూ ఐదువేలకి. 

పైగా సంపాదించుకున్నాను, అది పెట్టుబడిగా, యూనివర్శిటీలో ఎమ్.వఎ. 

భవివాను, రెండేళ్ళు. వెంటనే ఉద్యోగం. ఒచ్చింది; ఓ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా. 

ముఖీ రెండేళ్ళ కష్టపడి ర్రీ సెర్చిచేసి డ డాక్షరేటు తెచ్చుకునేసరికి యూనివర్సిటీలో నే | 

కెక్సరర్ వుద్యోగం దొరికింది. ఒక వింసి.గారు నన్ను సైట్స్ పంపారు. 

ఇంకో వి.సి.గారు వెస్ట్ జర్మనీ పంపారు. ఐదేళ్ళలో అక్కడే రీడరంయ్యాను; 

ఫారిన్ డిప్లొమా సహాయంతో.... సన్నెండేళ్ళలో (పొసెసరే అయ్యాను, 

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ తో వైజాగ్లో మంచిచోట ఇంటిస్టలం సంపాడించేను; ఇల్లూ 

కసేసు. ఇద్దరు అబ్బాయిలు; ఒకమ్మాయి. పుట్టారు. అందరూ ఇంగ్రీష మీడి 

యమ్లో చదువుకుంటున్నారు. ఒక ఫియట్ కారుంది. దేశం అంతటా అభి 

మానులున్నారు. ఇదంతా మీ చలవే సార్. అస్సుడు మీరె పట్టుబట్టి నన్ను 

డిస్మిస్ చేయించకుండా వొదిలేసి, వాడి పొపాన వాడే పోయాడులే అని దొదిలే 

సుంకేఈ (ప్రగతి ఏదీ లేనేలేదు? ఎక్కదో తాలూకాఫీసులోనో, కలెక్టరాఫీసు 

శోనో__యూడీసీగా__మహా ఐతే డిప్యూటీ తాసిల్లార్ గా రాట్ అవుతూ వుండే 

వొణ్నినుకుంటాను!” అన్నాడు జగన్నాధం. 

తుని సెషన్ కాబోలు, వసోంది. 

నేను చాలా సిగ్గుపడ్డాను .... 

ఆనాడు నేను చేసింది ౩ పే 
కాం 

అతను ముందుకు వెళ్ళింది రె సే, 
pa 

కౌనీ_..ఒక న మనిషిని...సం| పదాయం, (పజల బలహీనతా ఆధారంగా; 

లంచాలు పుచ్చుకుంటున్నాడని “డిస్మిస్” చేయించడం త ప్పేమోనని తెలి 

సారిగా. అనిపించింది. 

అతనిలో ఆ ౩ ప 

గవర్న మెంట్లో పనికి రాలేదని ఏ చిల్లర న న్యాపారమో చే వేసేవాడే మో! 
అల ఇన జో ఇ” “ క “సన్నుల నిర్ణయం పజల బాధ్యత అనే నిషయంముద నాటి దిన 

తికలోక్టి పచురణ అయిన వన న్యానం ఒకటి చూపించాడు, అలవోకగా 
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గ్గ న. దం 99 “రే ధోజనం మూపేమిట పారి 
| అని. 5 జ గ్ గి శే ఆ టో నేనేం వాటరు పేపర్లో మరో ఐటం ఏదో చూస్తున్న నెపంమిద, 

“సావు ర్రకో ట వచ్చేస్తోంది సార్, మీ భోజనం మా పేమిచో?” అన్నా 

అంటే మరేం లేదనుకోండి రావ మారావు wah సామర్లకోట పేషన్ 
దగ్గిర ఈ బిండి ఆగేవేళకి___వాడొస్తే ఏదో ద్రవపదార్థం తెస్తాడు. రాజ 

“టు కభ్యంతరమైలే వాణ్ని రైల్లోకి రానివ్వను సార్, పది నిమిషాల 
పొటు బండి ఇక్కడ ఆగుతుంది కనక ప్లాట్ ఫారంమీదనే అవగొనేస్తాం.” 

“అత నెవర్” 

“ర చ ల్వేలో పని,” 

కర్రీ రేం రమ్మనండి” అన్నాను, 

ఆ మాట విని అతను కిటికీలోంచి తల బె టికి పెట్టాడు వీలయినంత 
వరకు, అప్పటికి ప్లాట్ ఫారం సమీపిస్తోంది. రామారావు ఇతని కోసం తీక్ష 
ణంగా చూస్తునట్టున్నాడు. ఇతన్ని గమనించి, పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. 
సరాసరి లోపలికొచ్చేసి: “గుడ్మార్నింగ్ సార్! నేను రామారావుని!.... ఏరా 
వెధవా; పరిచయం చెయ్య వేంరా?” అన్నాడు; మా యిద్దరితో టీ. 

మావాడు కొంచెం రఫ్గా . మాట్లాడుతాడు సార్. మీకేమ్మాతం యిబ్బ౦ 
చైనా చెప్పండి, దిం పేస్తాను!” అన్నాడు జగన్నాధం. రామారావుకి జోక్గా, 
నాకు సిన్నియర్ గా వినిపించే ధోరణి అంది పుచ్చుకొని, 

నా నా బెటాల్ |” న | పసరు పూర్తిగా విప్పి; వాళ్ళేం 
Ca} 

చెస LE 
షు, 

య 

rm దధ 
0 

“ల ౧ లో il 
కో లో 

రాజమం(డీ వచ్చేలోగా సే క మధ్యలో రెండుమూడుసార్లు నాకూ 
“a దర మ్యడం......నేను వద్దని ఖచ్చితంగా చెప్పడ ౦... 
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రాజమండ్రిలో నేను భోజనానికి దిగిపోయాను, నా భోజనం అయ్యాక, 

నేను కంపార్లు మెంటులో కొచ్చేక. బండి కదిలింది. 

అప్పటికి రామారావు లేడు అక్కడ, జగన్నాధం పడుకుని వున్నాడు, 

నేను *ట పే” తలుపు తెరవగానే “గుడ్ నైట్ సార్” అంటూ అటు 

ఫు స్త % 

ఏజయవాడలో మెలకువ వచ్చిందత నికి. నాకసలు సిద్దరే రాలేదు... 

బాపట్ల తాలూకా ఆఫీను....రొంపేరు (పా జెళ్తు___- పేదలకి పొలాలూ 
యి 

సలాలూ పంచి పెట్టడ ౦...-ఆ కుంభకో ణ౦.....జగన్నాథం నోట్ ఫైల్స్--కలెక్టర్ 
థె (sn 

గారి ఎన్ క్యయిరీలు. ఇతని డిస్మిసర్_ఏవేవో జ్ఞాపకాలు; అన్నీ వివరాలతో 

సహా, 

ఆ సందటో మరికొన్ని వ్యక్తిగత జీవితవు జాపళొ లు... 
ne) pn (tsa 

విజయవాడ దాటినా నిదదరాదేమో అనిపించింది.... 

(పొసెసర్ జగన్నాధం. 

రాషూరావుంర్మాతి ఎనిమిదిన్నర! గుడ్యార్నింగ్ అనగలిగిన ర లే 
| మ 

వుద్యోగి---టి క్కెట్లు, పర్మిటూ ఏమీ లేకుండా సామర్ల కోటనుంచి రాజమండి 
ను రు ఉరి 

వరకు ఫసుకానులో (పసయాణం... 
wm 

మందూ, మాంసం... 

అసహ్యం వెసింది.... జుగుప్స కలిగింది. 

చొత్ రూంలో పున్నాడుగాని.___ 

ఆ కణం అతను ఎదురుగా వుంటే చాచి కెంపకాయ కొట్టాలని అని 

పించే దే. 

ఆ బెర్తు వేపు చూడ్డాని కే అసహ్యంగా పుంది. 

కోటూ బూటూ చా|తూం శాండల్ఫూ...ఆట్టహాసంగా నే వున్నాడు. రేపు 

హెచాబాద్తో ఏదో సెమినార్ట; “పేపరు” చదుపుతాట్ల! 

బాగానే | పిపేరయి వ నాడు. నే (పిఎరయి వచ్చినట్టున్నాడు 

అతని వైదుష్యంచూసి ఆనందించాలా, రృషిచూసి మెచ్చుకో వాలా, చిలిపి 
తనం చూసి చిరాకుపడాలా తేల్చుకోలేక పోతున్నాను.అతను కూర్చున్న భాగం 
వేప చూశా నొకసారి, అప్రయత్నంగా; తీక్షణంగా. 



ఆక్కడ వేలాడదీసిన కోటు పాకెట్లోంచి ఏదో విజిటింగ్ కార్గు లాంటిది 
భాం 

టు... రో సో ma 

KS అన్ని వ్ దెం 

వ్దు చె వన్నీ నిజ మేనా-అసలు వీడు [పొసఫెసరు జగన్నాధ మేనా 

ఆని సౌ పత్తి త్రి సహజమైన అనుమానం తలెత్తి చూసింది మరుక్షణం లేచి, 

[౫ టార్చి ఆ కారు రిశాను. అతను చేవటరీలోంచి వచ్చి తన పక్క మీద సడు 
రల ౬ 

“ స్వాదు. 
6 ల 

నేను ఒక మూలుగు మూరి, లేచి వచ్చి; బండి దిగి--లైటు దగ్గిర 

చదుపుకున్నాను. ఆ విజిటింగ్ కౌర్డుని. 

౨ంతే. 

“షవరు కావాలి సర్?” డ్యూటీలో వున్న రక్షక్ అడిగాడు. 

నా ఫొటో పాస్ చూపించాను. 

శెల్యూట్ చేశాడు, “దె దె చేండి, సార్!” 

జగన్నాధం జేబులో దొరికిన విజిటింగ్ కార్లు నా చేతుల్లోవుంది. తిన్నగా 

ఫోన్ దగ్గిర కెళ్ళాను. కంటోల్ రూమ్కి ఫోన్ చేసీ_“అర్హంటుగా హైదరా 

నాజ్కి మెసేజ్ యివ్యండి?” అంటూ వివరాలు చెప్పాను. 

దము 
మరపరు సార్? అడిగింది అట్నుంచి గొంతు. 

“జాసరు! ఎవరో చెస్తే ఇంతకథా వింటావన్న మాట!” అని అరిచాను. 
we 

“ఎక్స్న్యూజ్ మి సార్. ఇదుగో డియస్సి గారొచ్చారునార్ వారితో 

దూట్లాడ ౦డి సార్” అని వణికిండా కంఠం, 

“రమ్మను” 

కరం ట్రో *% 
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ఆ చేద రఘునాధరావుని; స్పెషల్ శె కెటరీ__.వ్ర 0! అక్కడ డ్యూటీలో వున్న కాన్ సేబుల్ కై వివరాలు చెప్పాను, మెస్సేక్ల్ తతీణం “హైనురా 
న 

నాదుకి చేర వెయ్యండి [2 ఎని ఫోన్ పెమేశాను ను, 

ఫో ప ప 
అ ప్రితేలుగాని, అనుభవ ంగాని (రెండూగా ని వున్న అభ్యర్థులకు చ చక్రని సువర్జావకాళ ౦9 మీరు ఇరాకొ ఇరాన్, మనాయ్__లలో ఎక్కడి కై నా ఉద్యోగ రీత్యా వెళ్ళాలని అనుకొంటున్నారా? నెలకు ఐదువేలు అంతకు మించిన జీతం సంపొదించుకో వాలని కో దకుంచున్నా ర? ఎల తే వెంటనే; సాస్ పోర్టు మొద లె న గల్ మెంట్ల సేకరణలో లి నిమి త్తం నూరు రూపాయలతో దరి 

అ౦-_సువర్ణా ఏజన్సీస్__.3]. 12.31; 
నహారాణి శ పట; విశాఖపట్నం” అని.ఆ రు నెలల (రీంవిట 'పేపరో (పకటన 

oe) 
సడొది. 
G 

మా కెండో అన్నాయి, ఎల్. ఎం. ఇ. పాసె, అన్నిటికీ పెట్టినక్తే దీనికీ 'పెటారు. “దరఖథాను.* నూరు రూపాయలూ రట్టాడు, వాడి సే స్నేపాతులు ఒకరిద 
టి జాలి 

ఏ 
రీతో కటించాడు కూడాను, 

on) 

ఠం రాశళాత్తు మా సంగతి ఏమయిందంటూనూ. 

నాలుగునెలల కిందట అకోకోన్ విభా ఖపట్నాని3 ద్రిల్రీ అయినప్పుడు. ఇదేదో చూ అన్నాయి (పయవేటు తిఠపెయింట్.. కొంచెం చూడు అని సట. 

సఖి, 

అతను వెజాగ్లో జాయినై న వారం రోజులో వొచ్చింది వు తరం; “అదేదో వోగస్ కంపెనీ సాడ్, అహారాణ్రిపీచ అంతా తిరిగినా ఆ హౌస్ సంబిరే లేదు. ఆ నెందబరింగే తన ప్ప, అయితే = పడ్డ పెద్ద అంకెలతో అడే 

౬ 



వర్ణా ఏజెన్సీస్ అనే బోర్డు పెట్టిన ఇల్లు కనుక్కున్నాను. 

కంపెనీలేదు. వాళ్ళకి-బ్యాంక్లో ఆ పేరిట అకౌంట్ 

. కరెంట్ అకౌంట్. (ప్రొఫెసరు లోక 
పుండేదిట. ED స్థ జ శ 

నాదం మేనేజింగ్ డె రెకరుగా ఆప పరేట్ చేశాడు, ముప్ఫయ్యెనిమిది వేలు డీపా 

జ్ 
99 

జిట్ చేరింది, అంతా విళ్డా చేసి అకొంట్ క్లోజ్ చేశారు. 

% గా ¥ 

లుకొని కూ ర్చున్నాను. ఎందుక హే: (G q ర్ట 

“నా కోడు జేబులో ఒక విజీటింగ్ కార్లుండాలి, ఇక్క డెక్క-డై నా పడి 

పోయిందా?” ఎంటూ అడిగాడు, వెతికాడు, జగన్నాధం, 

సికిం్యదాబాదులో నను దిగివోవాలి, 

సికిర్మదాజాదు సేషన్ దాటితే చాలు. ,సాదరాదాదు సైషన్లో అతనికోసం 

మా వాళ్ళు వచ్చెసారు. మెసేజ్లో కంపార్టుమెంటు నెంబరు ఇచ్చాను. 
అణా 

బండి కదలబోతూపుండగా అతన్ని పలకరించాను “జగన్నాధం! 

మూలిగాడు. కొదళేదు. 
భా 

“ఎస్ 

వరువాల కలిశాము. ఎంతో సంతోషంగా. వుంది.... మళ్ళీ కలుదాం[* అని 
స్ (6 

చెయ్యి జాపొడు, 

“అవును. ఈ మాటు కొంచెం త్వరలోనే కలుద్దాం!” అన్నాను, నా 
(బ్రీఫ్ కేస్తో దిగిపోతూ. 3k 
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(“జ్యోతి మాసస్మత్రిక_.. దీపావ? 1984) - 

నా సుఖమే నె చూసుకున్నా 
చపాతి పూక రవి 

“తిరప వెబృన్నానా, ఓ దాటు చెప్పిపో దా మనొచ్చెనూ అంది 
రాజీ: ఎన్నో (ప్రశ్నలు కళ్ళలో పెట్టుకొని ని నేను చూప్పతోనే పలకరిస్తె అవన్ని 

అర మెనటు. 
ధి (Ay . 

a ద్ర కః 66 ఫ [వి 9 అ ట్ి ఇ సై రై a pd (గౌ: మ్ లో 

మా ౨౮65 రొణ Sow జలం శ్రే నైరి నాకనా న్నా యాడా చే దేపెద్ర. 

భి ఆల అ ల, pw ల 

ఊళ్ళోనే బావగారు మెడిరల్ రి పె జెంబటివు. సలకి ఇరవె రోజులుఆయనెలాగా లూ 

ఊళ్ళో వుండరు కడా; ఓ మాచ వొచ్చిపోవే అ పే) నేనూ ఆయంనో 

కొం పులు పోతున్నానంటుంది. ఈ రావడం సల 

నాడు మార్కెట్ దగిర చావగారి స్కూ ట టర్ కనబడితే ఆయనెక్కడో 

ఇందమ్మ కే పన్నారు. కడా అనిపోసాంరి పలక ౦డాముని 

సరిగ 
గేను. పక్కి. నే ఉన 

అయన క్యంపు. 

షాప్రులోంచి ఇవతల పడ్డాది అక్క. జావగారేరీ అన్నాను, 
నేనొర్కదాన్నే ల వొచ్చానంది. అం పే స్కూటర్ నేర్నేసు ౬3 ia 

bh { OD కుందన్నమాట. ఇహానేమ్మర. 

సెంలేదు: ఆయన నొకాలోే ఎర్ "పెస్చో వపనానన్నారు, బండి పట్టు కెళ్ళాలి 

అని స్కూటర గిర మనిఫించింప. 
॥. 

“ఎవరెఐ రె ఇన్నారు?” అన్నాను సాదాగా, సీదాగా. | 

“పది ఇలు?” 

ag) 

“నినన మా మూటగా రొచ్చేరు. నాగ ందస్వామిగారి ఉపన్యాసాల్ల: | ప్ 
ఇవాల్టినుంచిసూ, స పదిలో “జులుంటారు ఫ్ర” 

“ఏం మర్యాద మనిషి వే. ఆయన్ని ఇంటికి రె పలా పెట్టడ౦, నువ్వూ 

అతనూ సికార్లు క కొట్టడమూనా! రెండు పూట్ణా వంటకూడా చేసుకోమని 

చెప్పేవా?” ఎంద దూ అహ్ము; చివాట్లు పె డుతున్నట్లు తెలిసిపోతుందని 
బం యమా సూ నవ్వుతో క ప్పల్తూ 

“ననె ౦చై మంటాపు? టిక్కెట్లు కొనుకొ_చ్చిమరీ చే పరు ఈనః 
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అయ్యో ఇల్లు తాళం పెపేపే మళ్ళీ ఎవడైనా రూరుతాడు కదండీ అంటే మో 

అమ్మనీ "నాన్ననీ రమ్మని ఉత్తరం రా సేన్లే అన్నారు. ఆ ఉత్తరం 

అందలేదు గాబోలు; మామగారొక్క_శే వొచ్చేరు. మధ్యాన్నం ఎండ పూట 

రాకేరు గానీ ర్యాతిన్స ఉపన్యాసాలయ్యేక ఇలావొచ్చి భోంచేసి వెళ్ళమని 

మేం ఇద్దరం కలిసే చదువుకున్నాం. ఒ'కే స్కూల్లోనూ, ఒకే కాలేజీ 

లోనూ,, నేసు _ పదకొండో యేట సెకిల్ తొక్కడం నేర్చాను. ఇద్దరం 

| ఆ సెకిల్ మీదనే వెశ్ళే వాళ్ళం, ఏదైనా వోరోజు ప్రాక్షకల్సొ 

మూల గానో స్పెషల్ క్ల కాసు మూలంగానో నేనో గంటిశే సేపు కాలేజీలో వుండిపో 

వలసి వ్యస్టై తను నా దగ్గరకొచ్చి సైకిల్ తాళం పుచ్చేసుకొని ఇంటికొచ్చే సేది, 

అప్పుడప్పుడు సాంకేతిక కారణా జాలవల్ల మేం ఇద్దరం ఒకే వాహనం మీద వెళ్ళ 

కూడని రో జులు నై అప్పుడూ సె కిల్ తనే వాడేది. ఆ రో జుల్లో మీ సినిమా 

పాట వొచ్చింది : 

“నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా. 

నిను వీడి అందుకే వెడుతున్నా” అని. 

దానికి పేరడిగా నేను రెండు లై ను తయారు చేసేను; “అక్కపాట” అని :___ 

నా సుఖమే నే చూసుకున్నా 

నను వీడి అందుకే; పొమ్మంటున్నా. 

రం వచ్చి చేను చిన్న చిన్న త్యాగాలు చెయ్యవలసి వచ్చినా ఆ 

ఉరీ లల్ల నే నిగొ శ్రహ హాసూటిరిగా ఆలాసన చేసేది... 

“ఎన్ని రోజులు, క్యాంపు?” అన్నాను 

అం రేపు రాతి బయలుదేరుతాం. ఎల్లుండి సాయంకాలానికి తిరుపతి. ఆ 
రార అక్కడ కింది తిరపతిలోనే ఆయన 'ెండింట్లో ఉంటాం. ఆ మర్నాడు 

ర్వె వై తొమ్మిదో తారీఠకునాడు పళ్ళ కంపెనీ జోనల్ ఏజంటుగారికోసం 
"స్పెషల్ దిర్శొనం ఏర్పాటయిందట: తిరపతి ర్మిఫపజం'పేటిప్ గారు కారు తీసు 

స్తాట్ట. కౌర్లోనే ఎగువకి వెళ్తాం, మళ్ళీ మధ్యాహ్నానికి దిగువకొచ్చి, భోజ 
నో మెడ్రాస్ వెళ్తాం. ముష్ఫృయ్యో తారీకు ఒకటో తారీకు మెడ్రాస్లో 

కంపెసీ మెటింగులున్నాయట, దస పకా ట్ హోటల్లో ఉంటాం. రెండూ మూడు 

గ్ర 6 fl BB 
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శారీకులు సెలవు పెట్టారు. కంచీ మధురా వెళతాం. నాలుగు ఆదివారం కభిసి 

వచ్చింది, ఆ రోజుకి మృదాసుకి చేరి ఆ ర్మాతి మెయిలెక్కి ఐదో తారీకు 

మధ్యాహ్నానికి ఇంటికి చేరతాం. ఆ సాయంకొలం గోదావరికి మామగారు వెళ్ళి 

పోతారు. 

“వోట్బాఫ్ రాజీ. మొ త్తంమీద మీ మామగారు ఇంటికి కాపలా కాస్తు 

న్నందుక కు ఆయనకి నీ చేత్తో మొ త్తం ఎన్ని పూటలు భ్ భోజనం: పెడుతున్నట్టు?. 

అ6హ( నాకు సరిగ్గా లక్క. తేలక అడుగుతున్నాను!” అన్నాను చప్పట్లు కొట్టి, 

కస్ట వేళాకోళానిశే కేం లే,” 

నేను సినిమా పొటగాని పేరడీ గాని అనకుండా: కేవలం యాలతో,_ 

పొడొను, ' 

“స్వామివారి హుండీలో వెయ్యడానికి డబ్బులిన్తాను; శద్దగా వేసావుపే” 

అంది అమ్మ: లోపలికి వెళూ. 

“అదికాదు బాజీ?” అంది రాజీ, రాజీధోరణిలో. 

“చెప్పు చెప్పు” 

“ఓ మూడు వందలుం పే సర్జుదూ- మళ్ళీ నింపొదిగా ఇచ్చేసాను.” 

“అమ్మనే అడుగు. నా దగ్గిర డబ్బు వుండదు. నీకు తెలుసుగా.” 
“అమ్మనడిగి తే మళ్ళీ యివ్వననుకుంటు ది. ఒక వేళ నేనిచ్చినా నా 

దగ్గిర తీసుకోకూడదనుకుంటుంది; ఎంతైనా ఈ ఇంటి ఆడపిల్లను కదా! 

అంచేత ఈ తికమకలు తప్పించుకోపడానికి ముందే లేదనేస్తుందని; నిన్నడుగు 

తున్నాను.” 

“సీ లాబీక్ తపు రాజీ. మిగతా విషయాలెలా వున్నా ఇంట్లో డబ్బు 

వుంపే మాతం (పాణం పోయినాసలే అమ్మ “*లేోవని అనదు. “లే” దంటే 

లేకుండానే పోతుందని; ఎవరో తథాస్తు జేవత్రలుంటారోని అమ్మనన్ముకం. 

సత్యనారాయణ (వతంలో కథ గుర్తుచేస్తుంది. 99 

“ఏమోరా నాజీ. నువ్వే వంగో నాకి అవసరం గడపాలి.” అని గుని 

సింది అక్క. 

“అమ్మ దగ్గిర నిజంగానే లేకపోతేనో? 
“ఇద్దరూ. “ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు తెచ్చిందీ భ ర్రీగా 

శ్రద్ధగా అమ్మే ఇస్తార్కు నాన్నారి ఫెన్షనో టి. ఉండకుండా యెలాక్టివం టుంది 

బాజీ నువ్వడిగి చూడు.” 
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“ఆరలాగంటావా? సరగాని అమ్ము మేం ముగ్గురం తెచ్చిన డబ్బుని జి జాగ 

తగా దాచేసి పైసాపైసా లెక్కకట్టి ఖర్చు పెడు తూ "నెలకో ఇంత వెనకేస్తోందని 

కను అనుకోవడం వదు. ఇంటి ఖర్చు బాగా పెరిగింది. నువ్వున్నప్పుడు 

తింటున్న ఇప్పుడూ తింటున్నాం. నుప్వున్నప్పుడు ఉన్నంఠతమం దె ఇస్సుడూ 
టె 

. కొని ధరలన్నీ పె పెరిగి పోయాయిక దా. కటాకటీగానే ఉన్నట్టుంది. 99 
ఉన్నాం 

“అనుకుంటే అలాగే వుంటుంది. పోనీ ఓ సూ్క్యూట ర్రై నా కొనుక్కో. లేదు 

నువ్వుం ఆ ఖర్వ్ఫూకళేదు దుకడా నీకు?”.... అడిగి చూడు దాబీ. నిజంగా అవసరం; 

చెబుతున్నాను కడా. ఇంకా మెడాౌని ప్తో ఆ మీటింగ్ ధర్మమా అని ఆయన 

ఖర్చులు. కంపెణ ఇస్తుంది. మరి ఈ మిగిలిస (ప్రయాణాల! అక్క డే మైనా 

వాలనీ అనిపి స దానికీ ఎలాగా అని నా బాధల 

“సరేలే అడుగుతాను. ఒకవేళ అమ్మ దగ్గిర నిజంగానే లేకపోతే 

ఇంకెక్కడైనా అడిగైనా సరే యివ్యనలసిందేకాదా,” అన్నాను. 

“ఇంకెక్కడో యెందుకు? శారద దగ్గిర ఉంటుంది. ఆ మాత్రం బ్లాక్ 

మసీ.* అంది రాజీ మరో “కాకా నవ్వు విసురుతూ. 

నేను నవ్వు విసురులోనే పడిపోయేను గాని శారద దగ్గిర బ్లాక్ మనీ 

ఉంటుందనే విసురు పట్టించుకోలేదు ఆ క్షణంలో,” అవున్లే, తిరపతి దేవుడి 

దగ్గరి కె ళ్లన్నావుక దా. బాక్ మనీ అయితేనే సమంజసంగా వుంటుంది.” అని 

నవ్వేను. 
“నేనన్నదాంట్లో త ప్పేమైనా ఉందో లేడో సీకేతెలుస్తుంది. సమంగా 

ఆరా తీసెను.” అని ఈ మాటు ఇంకో రకంగా నవ్వింది రాజీ. “మా ఇంటి 

పక్క రంగనాధంగారబ్బాయికి కూడా శారద పనిచేస్తున్న బ్యాంక్ లోన; అదే 

రోజున ఉద్యోగం వొచ్చింది. ఇద్దరిదీ ఒక్క టే రాంకు, మరి అతనికి నెలకి 
సన్నెండు వందల ఎనభయ్యేమిటి; శారదకి తొమ్మిది వందల తొంభయ్యేమిటి? 

ఓ చేతిలో రెండు కప్పుల కాఫీ ఉన్న _సేతో, రెండో చేతిలో చిన్న 

పసుపు గుడ్డతో కట్టిన మూటతో: అమ్మ వొచ్చింది, 
అమ్మ అక్కడ ఉండిపోయింది. సోఫాలో నా పక్కని చోటుచేసుకుని. 

రాజీకి బహుశా అమ్మ దగ్గిర డబ్బు సంగతీ (పసోవించడం యిష్టం లేదు. పావు 
గంటసేపు ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెప్పి గడిపింది. “అయ్యో, టాబ్లెట్ వేసు 
కోవడం మరిచేపోయాను అని వాలెట్ లోంచి టాబ్లెట్ తీసి ముంచి సీళ్ళుం"ే 
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బావుణ్ణు. ఇది వొట్టినోట ముంగుడు పడదు” అంది. అమ్మ లేవలేదు. తనే 

వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తెచ్చుకుంది. రాజీ మాత మింగుతూవుంటె నాకే ఏదో 
మింగుడు పడంది గొంతుక అడ్డం పడ్డట్టయింది. 

ఉన్షే నె శ్లున్నానా నాజీ. రేపు పదకొండు గంటలకి మీ ఆఫీసు వెపొస్తాం 

నేనూ బావగారూను. సీట్లో ఉంటావు కదా." అని అప్పటికి డబ్బు సిద్దం చెయ్య 
మన్న మాట సం కేతం చేసి వెళ్ళింది రాజీ. 

“ఆడపడుచు ఆ అర్హమొగుడు" అనీ వొక నుడికారం వుందవి నాకు తెలుసు, 

శారద దగ్గిర బ్లాక్ మ మనీ ఉందని రాజీ సూచించింది. సమంగా ఆరా తీ సై నాకే 

తెలుస్తుందని కూడా ఆంది. రాజీ చూపించిన ఆధారం కూడా సరిగ్గానే ఉన్న 
ట్టుంది. రంగనాథంగారబ్బాయి రాజశేఖరం నాకు తెలుసు, చాలా బుద్దిమంతుడు. 

జీతం అంతా పొల్లుపోకుండా తన చేతికొచ్చిన కాస్సేపట్లో వాళ్ళ నాన్నగారికి 

యిచ్చేస్తాడు.సిటీ బస్సుకిగానీ సినిమాకిగానీ యింట్లో చెప్పి మరీ తీసుకుంటాడుం 

శారద కూడా అంతే, అయితే వాళ్ళిద్ధరూ ఒకే రాంకులో ఒకే బ్యాంకులో 

ఒకే తేదీని చేరి వుంపే వాళ్ళిద్దరి జీతాల్లో అంత తేడా వుండఠూడచే! ఆఖరికి 

వ్యవసాయ కూ లీల్లో కూడా ఆడమగ విచతణ లేకండా సమానంగా ఇవ్వాలని 

చట్టం పున్నట్టుంది. వాంకు ఉ దో్యోగుల మధ్య ఎలా వుంటుంది తేడా? 

మా నాన్నగారు శెవెన్యూ డిపార్టుమెంటులో పనిచేశారు. రికైరై. 
యిన్నాశ్ళయినా ఆయన్ను గురించి ఎంతో మంచిగానే చెప్పుకుంటారుగాని వేరే 

విధం లేదు. ఆయన సహోద్యోగి శివశంకరంగారు” మా వీధిలోనే రెండ డంతస్తుల 

మేడ కట్టారు. ఎప్పుడైనా ఎదురై తే రెండు నిముషాలు వాళ బాయిల పయోజ 

కత్యం గురించి మాట్లాడ తారు. మీ నాన్న సత్పురుషుడు అంటారు. మీ నాన్న 

మహా పురుషుడు అంటారు. “అయినా సరే, అతను సత్యకాలం మనిషి”అంటారు, 

సత్యకాలం అంటే ఏమిటో సత్యలోకం అంపే ఏమిటో తెలుసుగాని అది 

అ(పయోజకులను గురించి అనే మాటగా అర్హమై “వసానండి” అని. తప్పు 

కుంటూ ఉంటాను. 

రాజీకి పెళ్ళయి తొమ్మి దెళ్ళయింది. కొత్తలో కొంచెం తరుచుగా 

వొచ్చారుగాని రాజీ, బావగారు. మా ఇంటికి రావడం జాగా అరుదు. ఊళ్ళోనే 
ఉన్నాడు కదా అని ఏ పండగ సాకుత్రోనో భోజనానికి రమ్మని చెప్పడానికి వె శ్రే 
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“సారీ_ రెందు రోజులు సెలవు కదా అని చిన్న షికారొకటి (పో(గాం వేసు 

కున్నాం,” ౪ అనేస్తారు జావగారు, వాళ్ళిద్దరూ చాలా సరదాగా ఆత్మీయంగా ఉంటా 

కన్నది నిజం. కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా వాన్ చూడని విహార క్షతం 

శేదు. ఆఖరికి డ్యూటీమీద క్యాంపెళ్ళినా సరే, ఏ మాతం అవకాశం వున్నా 

ఇద్దరూ కలిసే వెళ్ళిపోతారు. "వెయ్యేళ్ళ అలాగే వుండాలి. అంతకన్నా మనకి 

కావలసిం దేముంది?” అంటుంది అన్ను. 

నాకు ఇరవై ఆరో ఏట ఉద్యోగం వొచ్చింది. మా నాన్నగారికి రిైై 

రయిననాడు ఎంత జీతమో నాకు ఉద్యోగంలో చేరిననాడే అంత. అయితే *ఆ 

హూపాయలు పెద్దవిరా బాజీ” అన్నారు గారు, కట్నం ఇవ్వకూడదు; పుచ్చుకో 

కూడదు. అన్న సూత్రం ఆయన నా చిన్నత నం నుంచీ చెప్పడం నాకు తెలుసు. 

చావగారు రాజీని చూడ్డానికొచ్చిన మొట్ట మొదటి పెళ్ళికొడుకు, “పిల్ల నచ్చింది; 

మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోండి” అన్నారు బావగారు ఆ రోజునే చాలా కులా 

సాగా పిల్ల నచ్చితే “ఇంక మిగతా విషయాలంటూ ఏమీ వుండవు నాయనా 

అన్నారు నాన్నగారు. అంతే. వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ కబురు లేదు. ఆ వూళ్ళో 

పున్న మా నాన్నగారి స్నేహితుడు కూడా ఈయన రాసిన ఉత్తరానికి సమాధాన 

ఇయ్యలేదు, అ తరవాత రాజీని మరో. నలుగురు. పెళ్ళికొడుకులు చూసేరు; 
సుమారు మూడు నెలల వ్యవధిలో. అంతే. బావగారు ఒక సాయంత౦ం మా 

ఇంటికి వచ్చి ఆ .ర్మాతి మా ఇంట్లోనే మా నాన్నగారితో బాటు వీధి వరండాలో 

మాట్లాడు తూ అక్కడే ని దపోయాడు, మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి 

వెళ్ళిపోతూ అమ్మకీ, నాన్నగారికీ నమస్కారాలు చేసి “ఇంక మీదే ఆలస్యం” 

అన్నారు; “వస్తాను బాజీ” అని నాతోను “వస్తాను రాజీ" అని అక్కతోనూ 
చెప్పి, “మనం త్వరలోనే కలుస్తామని ఆశిస్తాను” అంటూ వెళ్ళాడు. అలా 
ఐంది ఆ పెళ్ళి. 

“కట్నం పుచ్చుకోవటం కప్పని మీరు నమ్ముతున్నారు కనక అలాగే 

చెయ్యండి నాన్నారూ” అసి చెప్పేను; నా పెళ్ళి శారదతో స్టిరసడుతున్న సమ 
యంలో, “నెలకు వెయ్యో ఎంతో జీతం తేచ్చుకుంటోంది. ఓ రకంగా యిది 

కట్నమే. కాని కట్నం కాదు కూడాను. ఇది ఆలోచించే నీకు ఈ సంబంధం 

” అన్నారు నాన్నగారు. 

శః మూడేళ్ళు నుంచీ శారద పుదయాన్నే లేచి బాంంక్ కెళడాసికి ( థి 9 
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'ఇమయ్యే వరకూ అమ్మకి సహాయపడి నాతోపాటు భోంచేసి వెళూంది, సాయం 

కాలం ఐదు దాటగానే వొచ్చేసోంది. జీతం వొచ్చిన్నాడు అమ్మకి ఇచ్చే సోంది, 

బస్సు చార్జీ నుంచి బట్టలషాపు బిల్లు వరకు ఎంత కావాలంపే అంతా అడిగి 

తీసు కుంటూంది. ఈ నెల ఇంతే వ వొచ్చిందా అని నేను గాని అమ్మగాని అడగ 

లేదు. నాన్నగారికి అసలా విషయాలే అక్క గ్లదు. 

ఇప్పుడు రాజీ వొచ్చి తనకి మూడు వందలు అవసరమె ఈ ఆడిట్ 

పెట్టింది. మైగా “సమంగా ఆరా తియ్యాలి అని సూచన కూడా చేసింది. 

డెళ్ళ నుంచీ మూడు వందల చొప్పునై తే కూడా పదివేలు దాటి 
వుండాలి బ్లాక్ మనీ, అంతా వో దగ్గర పోగేస్తుందా లేక వాళ న్నయ్యకి పద్దతిగా 

పంపిసోందా? మా బావమరిది ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ సంసారం గు 

తున్నాడే గాని నాకున్నంత పాటి స్రోమత కూడా లేదని నాకు తెలును, 

కాని ఆరా తియ్యడం, రభస చెయ్యడం ఎంతో అన్యాయంగా తోచింది 

నాకు, శారద నిజంగా తన జీతం ఇంతా అని చెప్పక వోవడం త ప్పేకావచ్చు, 

కొని ఆమెకి స్వంత అలోచన అంటూ ఏదైనా ఉండనచ్చుననీ, అందులో కొంత 

ఆర్షిక స్వాతంత్ర్యపు ఆలోచన ఉండటంలో తప్పులేదనీ అనిపిస్తోంది. నేను 

ఆరా తియ్యడానికి _పయత్నించడ మే తప్పుగా తోసోంది. 
౦ 0 ౦ 

హాల్లోంచి నా గదిలోకి వెళ్ళాను. ఏమీ తోచలేదు. అక్కకి కావలసిన 

డబ్బు అమ్మని అడ గదలచుకో లేదు, నారాయణరావు నడిగి కే ఇసాడు. మళ్ళీ 

జీతాల్లో ఇచ్చెయ్యచ్చు. క కాని ఆ మేరకి అమ్మ చేతిలో పెఖేది తగ్గుతుంది. 

అమ్మ అడగదు, తక్కు_వెందుకిచ్చావని. ఓసారి కళ్ళెత్తి చూస్తుంది. జరిగిం ... 

దంతా అస్పుడైశ్నా చెప్పితీరాలి. రాజీ కలాసాగా కాలం గడు పుతో ౦దని, చావ ' 

గారికి అక్కంపే _పాణమనీ అమ్మకి తెలుసు, వెయ్యేళ్ళకీ అలాగే ఉండో 

అంటుంది. కాని అప్పుడస్పుడై నా, ఆ కులాసా తిరుగుళ్ళు ఆపేసి ఖర్చులు 

తగ్గించుకొని ఓ ఇల్లు కట్టుకుం'టె వావుంటుందన్న ధి ధోరణిలో అమ్మ మాట్లాడు 

తూనే వుంది: “మాయరో జులు వచ్చిపడ్డాయి, పెళ్ళయి పదెళ్ళు కావ వస్తోంది. 

ఇంకౌ విడ్డల్నేప్పుడు కంటుండో....” అంటూనే పుంది. “కాలం నాటి పిల్లలూ 

లెక కాలం నాటి డబ్బూ మిగలక, ముసిలితనంలో ఎన్ని వాఫలు పడకారో” 

అని భయపడుతూనే ఉంటుంది. 
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మంచం మీద వాలుదామని, మంచం దగ్గరగా వెళ్ళాను. శొరద సె'పై 

మంచం కిందనే ఉంటుంది, కొని. కొద్దిగా ముందుకి పొడుచు కొచ్చినట్టుంది, 

కాలికి తగిలింది. వొంగి ఆ సెనైని లోపలికి నెట్టడంలో పెటి తెరచి చూద్దా 

మనే కోరిక కలిగింది. వెనక్కి 'నెట్టకు ౦డౌ ముందుకే లాగాను. 

“ఏం కావాలి?” 

జెదిరేను, శారద గొంతు విని, 

“అచ్చే!” అంటూ ఆపె ైని లోసలికి నెనేసిలెచి నిలబడి ఇటుతిరిగాను, 

ర్యాగ్ లోంచి డబ్బు, ఒకడి త్ర తరం తీసింది శాఠద, డ్ త్తం నాకిచ్చిో*ోసాయం 

కాలం బస్లో మా అన్నయ్య దగ్గర కెళ్తున్నాను....” అని చెప్పేసి డబ్బుతో 

దగర కెళ్ళిపోయింఏ. 

ఉత్తరం చదు దువుకున్నాను. వౌళ్ళ వదినెగారు రాసింది, “మీ అన్నయ్య 

గారికీ ఒంట్లో ఏమీ బాగులేదు. వీలుంటే ఒకసారి వచ్చి చూచి వెళ్ళు. ఇదే 

"జర్మగాం అనుకో....” అని సారాంశం, 

రెండు నిముషాల్లో వెనక్కొచ్చిసింది శారదోమామయ్యాగా లం రీ?" అంటూ, 

డాబా మేదున్నట్టున్నా రు” అన్నాను, 

ఆయనో చెప్పేసొసాను, బస్ స్టాండ్ దాకా వద్దురు గాని. పారం చేను 

కోండి” అని నాతో చెప్పి వెళ్ళిపోయింది, 

శారద సెబి కెలుకుదామని, ఆరా తియ్యమన్న అక్కుమాటకి విలువ 

ఇచ్చానని నా మీద నాకు చిరాకు వేసింది. ముషృయ్యో తారని తీసుకోవలసిన 

జీతం ముందుగా నే (ఇరవై ఏడునే తీసుకుని పయాణక పెట్టుకిందం కే సెల 

వెన్నీ రోజులు పెట్టింది = లాంటి |పశ్నలు ఏదో నన్ను దాధపెట్టడం మొద 

లెట్టాయి, అకుడ ఉండటానికే బుద్ధి వుట్టలేదు, నేనూ వెళ్ళాను. 

_ శారద నాన్నగారి కాళ్ళకు దండం పెట్టి లేచింది. చీర చెంగుతో కళ 
వొత్తుకుంది. ః 

“సీల్రాంట్రి వాళ్ళని దేవుడు చల్లగా చూనాడమ్మా. ఏం భయపడకు 
అజ 

అన్నారు నాన్నగారు. 

ఖ 

శారద మా అమ్మనీ నాన్నగార్నీ గొరవంగా చూడ్డం ఎరుగుదును. 

ఇలా భక్షి గా కాళ శకి దండాలు పెట్టడం కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవడం నాకు ND 

వరకు కొ శ్తచర్యలు, ఆశ్చర్యపడి. చూశాను, 

*“స్స్పమిట్రి నాన్నారూ?” అన్నాను కంగారుగా. 
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“నువ్వు గర్వపడవలసిన వ్య కీరా శారద:* అన్నారు నొన్నగార్ర 
రన కంఠంత్రో | గ 

“తొందరగా రండి. సాయంకాలమెపోతోంది. గంట పెర్మిషన్ "పెసే 
నన్నమా కే గాని అంతా ఇక్కడే అయిపోయింది” అని నాన్నగారికి టాటా చెప్పి 
నట్టు చెయ్యివూపి కిందకి దిగిపోయింది శారద. 

“వెళ్ళ, వెళ్ళ అన్నట్లు నాకూ చేతోనే చెప్పారు నాన్నగారు. 

పయాణానికి కావలసిన వ 

రేదుి. 
(ag) 

“అక్క ఆరా తియ్య మందని శారద పెట కెలకబోవడం శుద పొరబాటు" | ఓ టా 
“బావగారికి ఏం సు సి? శారద 

| 
ఎప్పుడు తిరిగి రాగలుగుతుంది?” “అక్కకి 

డబ్బు ఇ తిరిగి ఇస్తుందా” ఇలాటివి ఆలోచించుకుంటూ నేను సిదమయ్యాను. 
ప్ల ప్త 3 ౯ 

రిక ఎక్క్రేవరకు శారద ఏమీ మాట్లాడలేదు. 
“మూడు రోజులు సెలపు పెట్టాను“ 
“వెళ్ళగానే ఎక్కణ్నించయినా ఫోన్ చెయ్యి, మీ అన్నయ్య ఆరోగ్యం 

గురించి. ఈ ర్మాతి చెయ్యగలనం'పే రమణయ్య గారింట్లో వెయిట్ చేస్తాను. 
రేపు ఉదయమైశే తొమ్మిది గంటలకి ఆఫీస్ కెళాను” 

అర్రే 
ర్ట ట్రే ౩౩ 

శక్యా రాతి మ్ నాన్న గార్నడ గండి. కొన్ని ముఖ్యమైన సంగతులు 
చెపారు...” 

“నుప్వు నాన్నగారి కౌళ్ళకి దండం పెట్టడం చూడగానే ఆనుకొన్నాను, 
ఏడో పుందని” 

“తప్పా? 

“తప్పుకాదు గానీ, అరుదుగా చేసే పని కదా 
“అసలు రోజూ ఆయన కాళ్ళ మీద పడాలి. ఆయన దేపుడు'" 
నౌకు నవ్వోచ్చింది. 

రీ విధంగా మీరూ దేపుడే లెండీ. ఇన్నాళ్ళయినో మీరు నన్ను ఒక 
ముఖ్య మైన (పశ్న అడక్కుండా వూరుకున్నారు.” 
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ఆ (సశ్నేమిటో అర్థమైపోయింది. అది అక్క లేవదీసిన (పశ్నే! 

వాలితో అప్పు తీరిపోయింది. కనక నాకు ధైర్యం వొచ్చింది” 
44 వ్ల CE అపా? 

“కాను....మామయ్యగారు చెపారన్నాను... . పోన్లెండి. అయన్నెందుకు 

హింస పెటడం. నేనే చెపాను_” 

0 0 0 

నా చెవుల్ని నేనే సమ్మ లేకపో ల ఎలాగ? 

లం 

అనిపించ ప ఒక్క నిరరకమెన ' చర్యకు 
@ = న్ 

ల్ ey 3క్రీ ts ళా ( ల్ er ట్ర్ 0 జే (5 

పాల్పడకుండా పెన్న శారద మాట కూడా నేను నమ్మవలసిందే. 

తొమ్మ వేళ డు హఠాత్తుగా ఓ సాయంకాలం మా ఇంటికొచ్చి రాతి 

చాలా పేప్ప నాన్నగారొక్కరితోనూ మాటాడి రాజ్లీపెళ్ళి తనకో నిర్ణయం చేయిం 
ag . 

ఇ 

చుకున్న వావగారు.... తనకి కూడా కట్నం అంతే వెగపేనని.' అయితే ఓ పది 
చ my dy en జు ey వర్న క చ a + 4 గా అమ వెలు తప్పనిసంగా అల్బఎలనన ఆప్ఫు ఉందని, ఆ మాతం రో. 

Cal 

రాజీని వొదులు కోలెనని. ఘుందు ఆ సొమ్ము ఎలాగో సమకూరిసె.అది తనే 
అలానే 

వాటు చేసుకొని కప్పినా న నా పెళ్ళి నాటికి అది నడీమీడ వడ్డి చేర్చుకొని ఇంకో 
తొమిది వేలకి తేలిందట. ఆ ఆ అప్ప స తీర్చడంలో ళన నాధ్యత ఉంటుందని వొగ్దా 

నం చెనిన బావగారు విహారయ్మాళలు చెయ్యడం. సూ్క్కూటర్ కొనుక్కోడం 

లాంటి ఆకషణలో పడిపోయి... 
ధ్ చి 

విలు న ఇ నై ది జ వీల ర ఇద్దరూ అట స్టగొలు ఇసుకు ఎంటున్నారు కనక ఈ సస్పు కోడలు తీరు 
సుంద” అనుకొన్న నాన్నగారికి, శారద తను మా ఇంట్లో కౌలు పెటిన నాలం 

ల నా రి రం సం తను స్ పనివేస్తున్న ఇ బ్యాం ంక్లో తినుకున్న అప్పు 

జీల తంలో దాదాపు మూడు 

కం మ Pe aE యు దో గ 
ఆయిలఆ కిట్నాలు ఇస్వహడదు, పుయ్బుకొతూడదు.అనె సూత్రాన్ని నాన్న 

గారు పొంంచారా రేదాగిిఅనాగను * “అహ క్ 

వయ A 
> ' పెద్దవారు, ఆయన ఆ యూ తాన్ని నమ్మారు. కాని మీ వావగారూ నేనూ పడనిచ్చిసిటు లమ” అంది శారద | జ త్ 

గ్ 
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(“జ్యోతి” మాసపత్రిక; దీపావళి 1963) 

క్షణభంగురమ్ 
etc th rei? CTs ate 

నాకు ఆ వూరు కొ త్రగా టాన్సృర ౦ది, ఎంత వెతికినా ఎక్కడా ఇళ్ళు 

దొరకలేదు. ఊరు చివర రాజానగరం కాలనీలో వెళతకమన్నారు కొందరు. 

ఊరికి దూరం అవడ ౦వల్ల కారూ, సాకర్లూ వుంపేనే అక్కడ వుండటానికి 

సదుపాయం గానీ, నాలాంటి మధ్యతరగతి. వాళ్ళు ఆ ఐధైలూ . పెట కోరలేరు; ఆ 

"పీటకి వెళ్ళి రిక్తాలకి డబ్బు తగలేసుకోనూ లేరు, అయినా చేసే సీదిలేక అక్క డే 

వెతికాం. ఒక పెద్ద ఆఫిసరుగారు ఆ బంగళా అంతా అద్దెకు తీసుకున్నారట; 

“కావాలంకే బొట్ హౌస్ మీ కిస్తా' మన్నారు. ఏదో అదె మాట్లాడుకున్నాం. 

బొట్ హౌస్ అయినా వేరే చా(తూము; వేరే కొళాయి, వాళ్ళతో ' సంబంధం 

లేకుండా వీధివేపు తలుపూ సున్నాయి. మాకు నచ్చింది; చేరాం. 

నాదేంఫోయింది. (పొద్దుట పదింటికి వె? తే సాయం[తం ఆరయే్యే వరకూ 

రావాలనుకున్నా రావడం పడదు, కౌని దూ మాణిక్యానికే బాధ. నాభార్య మొద 

ట్నుంచీ పదిమందిలో మెసిలిన మనిషి. పది గంటలకి నాకు అన్నం పెేసి 

పంపిస్తే పదకొండు గంటలకల్లా తన భోజనం. మిగతా పనులూ అయిపోతాయి. 

అక్కణ్నించి సాయం(తం ఆరు వరకూ (గంటలు ఎలాగూ లక్క బెడు తుంది) 

వలసివొ స్తుంది. మొదటిరోజునే విసుగు పుట్టింది నిమిషాలు రూడా లక్క బెట్ట 

రాగానే గోల సెపేసింది. ఎన్నో రో జులనుంచీ మాటాడా 
రు గొ GB 

పోన్ ఇంటివాళ్ళు ఏమెనా కలుప్పగోరుతనంగా వుంటారా అంచే అదేమీ 

లేదు. ఇంటావిడ మా మాణి వనికి అయిదురో జాల వరకూ మొహమే చూపించ 

లేదట, వాళ్ళ వంటింటి కిటికీ మాళు కొంచెం దగ్గరగా కనిపిస్తుందిగాని, 

అందులో ఎవరో ఒక్మొగ అతను, వంట చేస్తున్నట్టుందిగాని ఆడమనిషి అలి 

కిడి లేదంది మూ ణక రం. వారెవరో వంట వాళ్లే పెట్టుకో గల భాగ్యశాలురు 

గాబోలు. పోనీ పొరుగు చూదామా అంతే అదీ ౬ ఒక పెద్ద బంగళా (కుక్కలు 

నున్నవి జాగ త్త అనే బోర్డుతో సహా. మా జొట్ హోస్ నానుకొని ఆ 
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తో బంగాళా లోనూ ఒర బొట్ హౌస్ పుండిగాని సశ్శబ్దం. అందులో, దిగటాని 
ఇంకాను. పోనీ అందులోనయినా మా బోటి 

నికి కొంచెం ఉబునుపోయేది. 

జులు డాటింది గాదొలు. ఒరనాడు రాతి మాటుమణిగేక ఏదో 

'పింది నన్ను,పక్కనున్న జొట్ హొసుతోంచి 

ఓక నుగ గొంతుక, ఒక ఆడ గొంతుకా వినిపించాయి. ఎవరో అక్కడ ఇది 

వరకటినుంచీ వంటూ అవఎడే ఏదో ఊ ఊర్నించి వచ్చినట్టుగా వుంది ఆ సందడి. 

మాణిర్యానికి స్నేహితురాలు ఏర్పాబపుతుందని అనుకుంటూ పడుకున్నా. 

పర్య బొట్హౌనూ, మాదీ మకీ దగ్గిర, లేంచల్లా ఒక్క. ద్యార మే, 

ఒకే గోడని ఆనుకుని అటూ ఇటూ వున్నాయి ఈ రెండూను. ఆ గోడై నౌ 
మందడి గోడేమో; వేల్చ నే అనిచెద్చొలి. ఏ మాతం గట్టిగా మాట్లాడినా జరి 

నొక 3కి ఎనిపిస్తాయి. మెయిన్ గేటుకి సంబంధం తేకుండా 'మాకున్నశే 

సరే; వాళ్ళు వొచ్చినటు మాకు తెలిసినట్టుగా నే మేం ఇందులో దిగినట్టు 
వాళ్శకీ తొందరగానే తెలియాలి. మా ణీక్యంతో. మర్నాడు పది గంటలకి నేను 

వెళుతున్నప్పుడే చెప్పాను. ఇవాళనుంచీ కాలాన్ని దుర్వినియోగం 
కొత్త స్నేహితురాలితో పరిచయం కలుపుకో.అన్కి కాని మ ా ణికరం 

ol 

మొదటిరో జే మో_“వాశ్ళెవరో అసలు తెలియకుండా ఎలాగండీ?” అంది. 
జా 

డే 

కంటో రోజు ఏదో సెలవొచ్చి నను ఇంటి దగ్గరే వుండిపోయాను. మూడో 
రోజూ “ఆవి వస్తుం ౦దెమో అని చూశా? నన్నది మాణిక్యం. నాలుగో రో 
అయడోరో జు_యిలా కొన్నాళ్ళు ఏదో లెద్దురూ, వాళ్ళ రేడియో పగలస్తమ కూనం 
పాకుతోంది, ఏద్మోనాళూ గోడ చాటునుంచి ఆవన్నీ వినబడుతూ కొంత కౌల 
పం అవుతోంది? ఇలా లా అనీ, మొగాయన న నగ్నాడేమో అని చెబుతూ 3 మరో 

వ్ వొచ్చిన Pa ఏదో సమయం చూసి అడుగుతూ వుండడమూ, మాణిక్యం 
ఏదో యిలాటి కారణం చెబుతూ వుండడమూ అయింది కొ కొన్నాళ్ళు, అసలు కార 
ణం నేను వూపి ాంచక పోలేదనుకోకండి. 
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ఈ రోజుల్లో ఎవరు ముందుగా స్నేహం ఆర్జించి పరిచయం కోరిశే 

వాన్ళ తేలిక. రెండో వ వాళ్ళు ఏళ్ళమీద కొంచెం ఆధిక్యం వెలగ వెడతారు. 
షః షః ¥ 

మా పొరుగు వాళ్ళు చాలా హుషారుగా వుంటారని గమనించాను. వాళ్ళు 

కొత్తగా పెళ్ళయిన దంపతులయి వుండాలి. మేన త మేనమామ పిలలో, లేక 
ఆవ se) 

శునమామా. మేనకోడతో_.ఇలాటి దగ్గిర ౭ బంధుళ్య మేదో వుండి పుండాలి వాళ్ళకి, 

వివాహ బంధం గాక. ఇంకా నాగా చిన్నదా ళ్ళు, ఇర వె ఎళ్ళలోప్ప అతనికీ, 

సదహారేశ్ళో ఏమో ఆమెకీ పుండాలి. పెళ్ళయి ఏ ఆ ఆర్నెల్లో అయినటు అని 
య ట 

ఏిసు౦ది; పిలాపీచూ వేకపోవడమూ, ఆ హుషారు చూసే.... 
ఆని క్ అలాని 

ఆ అబ్బాయికి ఎందులో ఉద్యోగమో ఊహించలేకపోయాం గాని, 

శ్రీ 

వుంటాడు; రోజులో చాలా భాగం. 

దాళ్ళ రెడియో పగల సమానం అలా మోగుతూనే పుంటుంది. పొద్దున్న 

ఆరున్నరకి రామా కష్టా. అని భక్తిరంజనితో మొదలు, ఏడు గంటలకి వార్త 
లెనొ పెట్టకుండా సిలోన్ పదిగంటలకి సిలోన్ సెషన్ మూసేస్తే సంహాళ్ల 

భాషా సిలోన్, పదకొండు గంటలకి మళ్ళీ బొందాయి. పన్నెండున్నర నుంచీ 

రెండునరకూ తెలుగు (పో(గాములు. శెండునుంచి మూడువరకూ మళ్ళీ హిందీ 

పాటలు, నాలుగున్నర నుంచి సిలోన్. ఇహ రా(తీ పదకొండు గంటలే కాని, 

ఒంటిగంయేకానీ_వాణ్ళు సెషన్ మూసేసి తాళం వేసుకొని వెళ్ళిపోవాలే తప్ప, 

వీళ్ళ అపరు. నాటికలూ, కథానికలూ, లరిత సంగీతం, పిల్లలు లేకపోయినా 

సిల్లల పోగ్రాములు.. మధ్య మధ $ రేడియో సంక ప్త శబ్దచి_ తాలు ఏవీ పోని 

వ్యరు వాళ్ళు, పాటలు; పాటలు!!! పాటలు!!! వా రల నౌ పెట్టకుండా 

పాటలు సెసేస్తారు, సంసారం చేస్తూ సదే ళు కావస్తోంది మూ శే పాటలమీది 
(| 

సాజుపోలేదు. ఇంకా కరాళ్ళు. వాళ్ళ లా పోతుంది? అనుకునే వాళ్ళం నేనూ 

మాణిక్యం, సందర్భం టు 

అతను పెళ్ళాన్ని బే చిత్రనుయిన పేర్లతో సిల్చేవాడు, సుబ్బలక్ష్మి 

కౌటోలు ఆ అమ్మాయి "పేరుబొనాో ఒసే. అవిడా- సుబ్బీ- సుబ్బులూ- సుబ్బమ్మా 

సుద్బిలక్ష్మీ” యిలా పిలవడం _ ఆ అమ్మాయి పాపం “జ రుకోండీ.ఏమిటా గావు 

కేకలూ! ఎవరైనా వింసే నవ్వుతారు కూడానూ!’ ఆమె చాలా సిగ్గుతో ఎంతో 

మృదువుగా అనటమూ మాకు వినబడేవి; నేనూ మాణిక్యం ఒకరి మొహాలొకరు 

హసుకోవడం, పైకి నవ్వుకోడం. . 
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ఇ కోడం_లని ఎందుకన్నానం టే వా మౌ కలొాటి అద ష్టం లేదు 
యుక్తి నవ్వు 

గనక, a కాంచీ పదిమంది
 ఉన్న ఇంట్లో మెసిలేం. పెళ్ళయిన కొత్తలో. 

అంకే మూడేళ్ళవరకూ - నాపనేదై నా మాణిక్యంవరకూ వచ్చేదేకాదు. చెల్లెళ్ళా 

అమ్మా, తమ్ముళూ ) వీళ్ళ సాన్నిధ్యంతో మేమిద్దరం ఎప్పుడో గాని ఏకాంతంగా 

ఉండడమే పడేదిగాదు. అంతగా మాణిక్యంతో ఏ దేనా అవసర మొ సై పక్కనే 

ప మా తమ్ముడినో చె ల్లెల్నో పిల్చి. ఒదిన్ని ఇలా రమ్మనూ. అని చెప్పడం 

కప, పిలవవలసిన అవసరం కలిగేది కాదు. తరవాత ఉద్యోగరీత్యా వేరే 

ఊళ్ళో కాపురం పెట్టినా మూడో మనిషి ఎవరో మాతో ఉంటూనే వచ్చారు. 

అధమం ఒక ప్యూన్ అయినా ఉండేవాడు. “అమ్మగార్ని ఒకసారి ఇటు రమ్మన 

వోయ్'అని చాలామాట్లు తప్పించుకున్నాన్నేను మాణిక్యాన్ని పిలవడాన్నుంచి. 

పోసీ ఎక్క-ల్లించో అంటీకి వచ్చి తలుపుకొ 'టేటస్సుడు _ తలుప్ప కొట్ట కొట్ట 

డంలో ఠపీమని తెరవడమూ_యిలా పిలవవలసిన తతంగం లేకుండానే కాల 

పం అయిఏ పోతోంది. ఏదై నా రాసుకుంటూ వున్నప్పుడు మధ్యలో కా ఫీ కావాల్సి 

వస్తే _ “ఇదిగో, కొంచెం కాఫీలాంటిది యేర్చాటు చెయ్యి!” అని ఓ కేకె పెట్టడం: 

ఇలా అయిపోతుంది. కొన్నాళ్ళు మాణిక్యం నన్ను సాధించింది. 

“ఇదిగో, అదుగో ఏమిటండీ! పేరు పెట్టి పిలవలేరా?” అని. కాని అదే 

మిటో ఆమెని “మాణిక్యమూ” అని పిలవబు దైయ్య రునాకు, అలా పిలి పై అదేదో 

(పాణంలేని వస్తువుని పిల్చినట్టు బాధ కలుగుతుంది. లక్షణమైన అర్ధాంగిని, 

(పాణంకేని వస్తువుని పిల్లి నట్టు పిలవలేక పోయేవాబ్దీ. అసలు ఇన్నింటికీ మూలం 

పిలవకుండానే దాదాపు అన్ని “వన్లూ అయిపోవడ మేనని ఒస్పుకోక తస్పదు, 

“చక్కటి పేర్లు పపంచంలో అన్నిపుంశే మాణిక కామని సెన్టేడేమిటి నీకు మీ 
నాన్న?” అని 'చెప్పుతుంటాన్నేను. 

మాకు మరీ నవొ గిచ్చే సంఘటన వొకటి ఇంచుమించు రోజూ జరుగుతూ 

వుంటుంది. ఆ అచ్చాయి బ్యాతూములో దూరి స్నానం చేస్తూవుంటాడు. కొంత 
సేపు పోయాక “తువ్వాలోయ్.:” అని గట్టిగా కేక వేస్తాడతను. 

గ ఆతా రోజూ ఎంతకనండీ ! తువ్వాలు పట్టు గెళ్ళకుండా స్నానానికి 

చెళ్ డం 2 చూ జాగా అలవాటయిపోయింది!” అంటుందా అమ్మాయి, తువ్వాలు 

రీను కెళ్ళి గాక హహ్ దగ్గర నిలబడుతుంది గాటోలు ! 

“సుబ్బులూ! పవ్వతోడ్: అంటాడతను ఇంకా. గట్టిగా. 
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అమ్మాయి హడలి పోయినట్టు లా అబ్బా తెచ్చానండీ! ఏమిటా కేకలు... 

శ్రలుపు తెరవమంటారా ?’ అంటుంది. 

“తెరవ్వే? నాని పోతున్నానూ!” అంటా డతను. 

ఆ అమ్మాయి తలుపు తెరు రుస్తుంది గాబోలు!అతను స్వరం కొంచెంతగ్గించి 

నీకు తెలియని రహస్యం నా చగ్గరేముం దే, వ్యరిదానా[ి అంటాడు. 

చేస్తున్న పని మర్చిపోయి. ఈ దృశ్యం అంతా కళ్ళల్లోకి తెచ్చుకుంటూ 
బహూశా అతను వాత్రూమ్లో తువ్వాలు కో (పవేశించిన ఆ అమ్మాయి బుగ్గ 

మీద వొక్క చిటిక వెయ్యడం దగ్గర్నుంచి మేమిద్దరం వేరే వేరేగా వూహించు 

కుని _ వొకరి మొహం వొకరు చూసుకుంటాం తెల్ల మొహా వేసుకుని. 

అది మాకే ఎందుకు జరగకూడదని అనిపిస్తుంది గాబోలు. అలాటి 

తియ్యటి సంఘటనలు ఇస్పుడు ఈ వయస్సులో ఏం జరుగుతాయి: జరిగినా ఏం 

బాగుంటాయి; పదహారేళ్ళ పడుచుగా లనూ ఇరవై ఏళ్ళ క్కురాడుగా నేనూ 

ఉన్నప్పడు ఛాన్సు విడిచి సెట్టుచుని! మా యిద్ధరి కళ్ళలోనూ, అప్పుడు 

(పస్ఫుటంగా కనబడే దిగులు _ “వె? పోయింది తియ్యటి కాలం _ మళ్ళీ 

రమే రాదు.’ అనే బరువై న పొగ_ఎది నేనెలొచెవీతే మీకు అర్హ మౌతుంది! 

అనుకోకుండా ఎప్పుడో వోసారి (వారానికో సారికి: తక్కువ ఉండదు) 

సినిమాకి వెళతారు వాళ్ళు. ర్యాతి ఏడు గంటలకే సద్దు మణిగినట్టు అయి 

ఫోతుంది. మేము ఇద్దరమూ పున్నా ఒంటరిగా పున్నట్లూ, ఏవరో పదిమంది 

ఇంటోవాళ్ళు హఠాత్తుగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినట్టూ, ఏదో వెలితిగా ఉన్నట్టూ, 
గ్ యు 9 టె ౮ 

బాధ కలగడంతో తెలుస్తుంది. వాళ్ళు సినిమాకు వెళ్ళినట్టు. బిక్కుబిక్కుమంటూ 
అలల యు 

పదిగంటల రా తిదాకా గడియకోసారి గోడ అవతలినించి రావలసిన శబ్దాలు 

రాలేదన్నట్టు నె సాఖవిిపాయంగా ఒకరి వేపొకరు చూసుకుంటూ గడుపుతాం మేము. 

అప్పుడు 'వొస్తారు వ వాళ్ళు. అ నిశ ద్దింలో, వాళ్ళు చేసే గిన్నెల చప్పుడూ, 

కంచాల చప్పుడూ, ఆఖరికి నేతి గిన్నెలో చెవ్చూ వొదిలిన చప్పుడూ అన్నీ 

ఎంతో స్ఫుటంగా, ఆహాదకర్రంగా వినిపిసాయి నూకు. నిదరటదు ! 
గ —_ ద టు 

భోంచేసి ఇపఠలికొచ్చి అతను హుషారుగా అప్పుడే చూసొచ్చిన సిని 

మాలో పొటది కాదోలు, వో చరణం ఎత్తుకుంటాడు. అతనికి పాడటం రాదు. 

కానీ వచనంలా చదివేసినా అటే సంగీతంలా పుంటుంది మాము , నోళ్ళు తెరచు 

కుని వింటాం. (చెపులు ఎలాగూ తెరుచుకొనే పుంటాయి. అలాంటి సమయంలో 

సంభాషణ ఎలా వుంటుందనీ: 
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“సుబ్బులూ! తమలపాకుల్లేవూ? తమలపాకులు అయిపోక ముందే చెప 
కో 

మని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినిపించుకోవు గదా. ఇప్పుడీ అర్థరా(త్రప్పుడు ది. 

సందులోకి వెళ్ళడం తమలపాకులకోనం 7?’ 

“ఆద్చా! ఈ ఒక్క ర్మాతి గడుపుకొందురూ ! పొద్దున చూద్దాం ?” 

“అడే వొద్దన్నాను. ఎందుకు గడు ప్పకో వాలి. అందులో త మలపాజుల్లె 

రుండానా! అసలు తదులపాకలం పే ఏమిటో, తాంబూలమం పే ఏమిటో, సీకే 

మెనా తెలుసునా! 

“ఊరుకోరు గదా; చిన్నఠనం మీరూనూ!) లేకపోతే__ 
“అబ్బా ! ఆ రేడియో కటేదురు ఇహ. చాలా ర్మాతయిండదీ!” 

“ఎంతమాట ! రాతి నద్దుకుజిగేక కీరాన్న భోజనం, ఆ తరువాత పక్క 

మీద చలితో చెబ్బలాడుళూ అనుకొని పడుకోడమూ _ ఆ సందట్లో రసవంత 
మయిన సన్నటి సంగిత మూ... వీటి మహిమ ఎలాటిడో నీకెంత చెప్పినా బో 

“బుతొ మాట్లాడడం నాదే పొరపాటు, మీ కెప్పుడూ ఒకటే సొద; 

“చిలక గోరింకలముగా ఆలూ మగలం హాయిగా, ఆ...” అని అతనూ_ 
“అయ్యో, పుండండీ! ఏమిటండీ మరీ చిన్న పిల్లాళ్ళాగా? చూళారా.ఎలా 

సలిగి పోయిందో!” అని ఆ అమ్మాయో ' 

“వోన్! నా చేతుల్లో నలగడ౦కం బె పవ్మితమైన పనికూడా వుందిపే, నీ 
చీరకి?” అని అతనూ, 

ఇలాటి సంభాషణలూ వినబడతాయి మాకు, 
టల తల వొంచుకుంటుంది. నేను తల తిస్పుకు౭టాను. అది సిగ్గు 

కాదు. ఏదో చాఫ. ఆ జాధ నాకూ తెలుసును. గతించిపోయిన కాలాన్ని చూసీ, 
వొలికిపోయిన పాలని చూసీ మనం పడే బాధ అది. మేం మష్ఫృయ్యేళ్ళశే 

* ఒప్పుకోలే అక పడే చాథ అది, 
రోకంరో చాల డాధలకం బి, మనలో వాళ్ళమయిపోయామని ఒప్పుకోవలసి వచ్చి 
నప్పుడు పడేబాధ దారుణం! 
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“నువ్వెప్పుడైనా చూశావా, వాళ్ళని? ఎన్నాను మాణిక్యంతో ఒకసారి 

మెల్లిగా, వ వాళ్ళం ఏనబడిపోతుం దే డఉయోౌ రుస భయంతో = 

ర అ లీ “కేదండీ, గోడలు ఎత్తు. 

గోడమీంచి చూదాముని (పయత్నం చేసించన్నమాట లేకటోతే ఆవ 

“పోనీ ఆ పిల్ల యినా కనిపించ దాం) 

ఎలాటి పశ్న రి కరా ణి చూడా డామనే మాణీక్యం (సయత్నించిందనీ, 

అశ నెల్లా గాపుంటాడో కనిపించకపోతే పోయాడు! పోనీ ఆ అమ్మాయేనా కనిపించ 
సో 

లేదా ఆనీ గావోలు దీని ౨రం. మాణిక్యం అతనికోసం చూడడంలో జ్రైపున్న 
Gh థి 

' శ చ ౯ జ 
తప్పునూ, నను ఆ పిల్ల ఏషయంతో చూపిన ఓతూహలంలో వున్న న్యాయాన్నీ 

శనలో ఇముడ్చుకున్న ప్రశ్న! మంసతో ఇంత ద శ్ళెందుకుంటుందో! 

“లేదండీ! ) . 

“సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు చూడవలసించి. నువ్వెప్పుడూ ఇంటోనే 

ఫప్రంటాపుగా |” 

“చూదామునే అనుకుంటాను. కాని అదేమిటో గప్చిప్గా వెళ్ళిపోతారు. 

ఒక అరగంట పోయాక తట్టుం ంది నాటు, సందడిలేదే అని; అప్పుడు అను 

కుంటాను; సినిమాకి వెళ్ళేరు గాటొలని; ఎంది మాణిక౪ం. 

మేం సాధారణంగా సినిమాకి వెళ్ళచేం. డబ్బులేక కాదు. నాకు. ఏ 

రోజూ ఆరుగంటల రోపుస ఆఫీసుపని తెములదు. ఇహ ఆరింటికి ఇంటికి 

వచ్చినా పగలల్లా (శ్రమపడి వుండడాన్ని ఈబీచెరో కూచో బుద్ది వేస్తుంది. ఆ 
క (౧౧ 

జనం మధ్య టె క్కెంట్లకి నానా అవస్టా పడి ఇంకో మూడు గంటలు సినిమాలో 
7 

కుర్చీలో కూచోర దోతేయేం, అనిపిస్తుంది, సోనీ సెలవొచ్చినా అదో రకంగా 

వుండి సినిమా తలపు కలగదు, 

“రిక్షాలో వెళతారు గాబోలుఏి అన్నాను, 

“చాషృుందండీ! రిక్షాలో సెళ్ళక ఇంతదూరం నించీ నడిచి వెళతారా 

యేమిటి?” అంది మాణీక్యం. 

నా ఉద్దేశం అదిగాదు. ఇద్దరూ ఒక్క రిక్షాలో నే కూచుని సరసంగా 

స్పృశించుకుంటూ ఒకరి నడుంమీద ఒకరు చెయ్యివేసుకుని వెళతారా అని. 

ఎందుకంపే మా కా భాగ్యం లేదు. మేమిద్దరం వొక్క రిక్షాలో పట్టం. పైగా 
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నా కేందుకో మాణిక్యం పక్కన రిక్షాలో కూచున్నస్పటి కంటె సైకిలు మీద 

వొంటరిగా కూచుంటూనే హాయిగ వున్నట్టుంటుంది. కాని ఎందుకో అ మాట 

అనడానికి జంకి వూరుకున్నాను. 

' నెల అయివుంటుంది. మా పొరుగు వాళ్ళతో మేం పరిచయం చేను 

అ్మళద్ధ చేయటం: కొసకి “మేం ఈ ఇంట్ల * నెల్లాళ్ళ కింటొట 

చెన్పడం అంత బాగా అనిపించక పోవడం. ' మొ తంమీవ ఆలా 

సలా మా సిక వాయిదా వడిపోయింది. చివరికి నెలదాపేసంక వాళ్ళతో 

39 

సే హం చేసుఖుందామన్న మా కోరిక అలా అడుగంటిపోయి ఇంకిపోయింది, గధ పుం 

కొకణం ఇదీ అని నే నెక్కడ చెప్పగలను? అదేదో బాధ. ఏ వూరు వెళ్ళినా 

ఇయు గు పొరుగమ్మల్ని “అక్కయ్యగారూ! ఆని పిల్చే మాణిక్యం ఇక్కడ 

గాదా అని పిలిపించుకోవలసి వస్తుందన్న భయం వొకటి వుందను 

ఇహ, వాళ్ళు గడుపుతున్న కాలం. దాని “పేరు చిన్నతనం కాబోలు _ 
అందలో వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న కులాసా, దాన్ని మేం వొకరి కొకరు ఎలా 
తెరియజేసుకొంటా౦? వాళ్ళు చాలా అనుచితంగా, అశ్రీ లంగా (పవ _ర్హిస్తున్నా 
కనీ, పఖ్మపవృత్తి తప్ప మానవౌచితి వాళ్ళలో లేదనీ, ఎంత సేపు మాటల్లో, 
చేతల్లో “అదే” గొడవ అనీ _. తీసుకున్నట్టు నటించి. వాళ్ళని అసపహోాంచు 
కుంబున్నటూ నేటిసున్నా ౦. లోసలమా(త్రం పాళ్ళు మాకు అందనిదేదో అనుభ 
పసున్నాంని అసూయపడుతున్నాం. ఇది మా ఇద్దరికీ వేరే తెలిసినా, ఒకరికొకరు 

చెప్పుకోరర పోయినా, ఒకరికి తెలుసునని ఇంకొకరికి తెలియనట్టు నటించి, ఒకరి 
నాలి ఇ 

ళా 
కౌకరు ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు. ఇహమీదట చెప్పుకోం కూడాను, 

ంచదుకల పే మొన్న ఆదివారం... 

కండు గంటలకి నేను స్నానం భోజనంచేసి యధాలాపంగా 
J లోకి (అది, గోడకి వేసిన ద్యారం దోటి మెట్టుమవిక్ర వచ్చేసరికి 

పొటగు బెట్ హౌస్ చ్యారంకూడా తెరిచి పుండడమూ, అక్కడ పొకొయన వ కం! ని 
ఏంబడయూ జదిగి ల నిలబడ్డ జరిగింది. ఆయనక యాభై ఏళ్ళు వుండొచ్చు పల్చటి గాస్కో 
బాలు పల శట ప స్ ్ష మల్లు పంచె మ్ న్నాడు; డక్కా మజ్లిస్ కొళ్ళీ లాల్చీ తొడుక్కున్నాడు. 

ప అంబ నీ | ఇ! శ లాల్బ కే లం ౦౪ గారు గుండీలు, బయినూ కనిపినునా ఎడ. అబ 
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తాంబూలం సేవించాడు గాజోలు, నోరు ఎరగా వుంది. ఇంకా తమలపాకుల 

ఆఖరిపట్టు నమల్తూ ఓ చేతో పళ్ళుగొలుక్కుంటూ నించున్నాడతను. (లోప 
ల్నించి రేడియో మోగుతూనే పుంది,) 

రెండు నిమిషాలు ఇద్దరం వొకర్నొకరం చూసుకున్నాం, ఎవరం మాట్లా 

డలేదు. ఆఖరికి ఆయనే అడిగాడు. 

“క బొట్ హౌస్లో అద్దెకి దిగారా?” 

“అవునండీ” 

“ఏదైనా వుడో్యోగమా?” 

“కమ్మక్షయల్ టాక్స్ ఆఫీసులో యూడీసీ నండీ! 

“బాగానే వుంటుంది. వేరే బాతూంకూడా కట్టించినట్టున్నాడు. ఎంతద్దె 

యిస్తున్నారు? 

“ముషప్రై’ 

“వెధవ? ఇదివరకు ఇరచవెకే యిచ్చాడు, ఆ బాతూంకోసం పదిరూపా 

యలా! అద్దెకుండేవాడు ఇంటి కామందై తే ఇలాగే వుంటుంది, ఇంకో డెభై 
పడేస్తే బంగళా అద్ది అంతా కిట్టుబాకై పోతుంది.” 

“ఏదో లెండి, ఊళో మంచి ఇల్లుదొరికితే మారిపోతాం, ఈ పేట 

అన్నిటికీ దూరం.... మీ రెవరో తెలుసుకోవచ్చా?” 

“క 1 _.. ఈ బంగళా నాది! మీరుండేది, యిదీ వనోసారే కట్టించాం. 

ఒక పే ప్లాను కూడానూ, జొట్ హౌస్ దగ్గర్నుంచి! 

“మీ కెందులో అయినా పనండీ?)” 

“నాకా? నాకెందుకూ పనీ? 

(పశ్న అడిగినందుకు నొచ్చుకున్నాను. డబ్బున్నవాణ్ని వుద్యోగం చేస్తు 

న్నావా. ఊడిగం చేస్తున్నావా అని అడిగితే అవమాన పడతాడు మరి, 
“జ శి అడిగాను, ఏదన్నా _పాక్టీసు అదీవుందేమో అని...” అంటూ 

“లేదండీ, ఇక్కడికి అరుమైళ్ళదూరంలో మా లేండ్ను వున్నాయి. దాని 
మీద ఊ బంగళా అద్ది వొస్తుంది, ఏదో...” 

అదేం ఖర్మమో! ఉన్నవాడు ఉందనీ ఒప్పుకోడు. లేనివాడు లేదనీ 

ఒప్పుకోడు. ఏదో .... అంటారు; “ఏదో 1” టి! 
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థ్ గని 

we జ, జన పు ప Me గ 

ఇభ య Ey స yO he cow; అం 
a 

కోకా కోక్షలూ ఆయివ్తంటార మో. 
wl batt ఫ్రే 

“ఈ గాట్ హౌస్లో మీ పిల? 
hry es wd ఫి 0; ర్ 

“దూ పిల్లరవదూ ఇక్కడ లేరండీ! మా పెద్దబ్బాయి హైదాబాదులో _ 
ద అజ [నీ ఎ జా రో 3 3 గోన 

గవర్నమంటులో డిపూ్యూఓ సె, కటరీగా పన్నాడు. వండోవాడు చః ఊళ్ల సె 

కారు. చేరే ప్రంటున్నాడులెండి. మా అమ్మాయీ అల్లుడూ భిలాయ్లో ఉంటు 
రు 

డారు, ఎలకికల్ ఇంజనీర్ అతను. అన్నాడాయన. 
(orm ఆ 

“అయితే ఈ జొట్ హౌస్ అదైకిచ్చారా! 

ఎది 2 డక వ ) 
“కేదండీ, ఇందులో నేనూ. నా వైఫ్ ఉంటున్నాంగా' 

రాళ జరిగిన నంభాషణ”నాకు జాసకం లేదు. ఏదో అవమాన ఆ తర్యాత జరిగిన సంభాషణ,నాకు జ్ఞాబరం అయి. అవ 0 

జూ = భ్ టం f 

జరిగినటూ, చెటు కగిలినటూ బాధసడాననుకుంటాను, ఏదో చెప్పి ఇంటో 
శు ఓ రి టి . © ఉం 

దూరాను. 

¥ ప్త 3 

ఇంక మేం మా పొరుగు బౌట్ హౌస్ వాళ్ళతో .సరిచయం చేసుకోం, 

వాళ్ళని చూస్తే మా కిప్పుడు చాలా అసహ్యం, 
శ్వ అణా 

మా కంచె ఇరవయ్యేసి ఏళ్ళు పెద్దవాళ్ళయి వుండి కూడా _ మా 

అంతేసి కొడుకుల్నీ, కోడళ్ళనీ దేశాల మీదికి వదిలేసి__మా కంచి ఇరవై 

కెటు కులాసాగా. సరడాగా ఆనందం అనుభవిసున్నారనీ తెలిసె మాతం! 

మేం ఆ దంపతుల్ని క్షమించగలమా? ఏసొటికై నా వాళ్ళలా పుండగలమా! ? 

ఛీ? అది ఎంత తప్పు! ఎంత అసహ్యం! ! ఎవరెనా చూసె ఏమను 
ర నం! 

కుంటారు? అలా [సవ ర్హించిన నాడు మనిషికీ, పశుపుకీ ఇహ తేడా ఏముంది? 
ఇంతకీ కాలమహిమ! 

ఇంకా (పపంచంలో ధర్మమూ, న్యాయమూ, నీతీ ఇలా ఒక్క కాలి 

మీదైనా నిలబడి వున్నాయం సే, దానిక్కారణం ఎక్కడో కోటికొకరు నాలాంటి 
వాళ్ళూ, మాణిక్యం లాంటివాహ్ళ్ వున్నారు గనుక! 

మా కెందుకూ! ఆలాంటి అసహ్యాపు సరదాలూ మాకొదు; అలాంటి ॥ ॥ 
యు 

వాళ్ళతో స్నహమూ వొద్దు. పిగ్గు ] సిగ్గు 1! Ke 

(తీపు గారు మెచ్చిన కథ ఇది 
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(యువ; మాసపత్రిక _ నవంబర్ 1978 

చక్రపాణి అవార్డు, రెండో బహునుతి) 

మనోధర్శ్యం 
PTI eal aa ue వానా అష A. 

“ఒక్కసారి. అక్కడికి మాట విరిచేడు రామం. 

సరస్వతి మాట్లాడ లేదు. 

“భోజనానికి రమ్మంటున్నాడు” మళ్ళీ మాట విరిచేడు. 
. మళ్ళీ సరస్వతి మౌనమే. 

“అన్ని విధాలా పెద్దవాడు.... వెళితే యేం అనిపిస్తున్నాది, నాకు!” మాట 

పూ ర్థిచేసేనని తేరికపడీరూడా, సరస్వతి రియాక్షన్ తెలి -స్తే సమాధానమే కనక. 

అందుకో సం ఆగాడు రామం. 

కనీసం సరస్వతి మొహం కనబడినా చా వాపుణ్ను.... . అనుకున్నాడు. 

అతని రొమ్ముమీద వొత్తుగా పెరిగిన చోట దాకొ్మ-నుంది ఆమె 

మొహం, ఆ కణంలో, అసలేం కనబడదు; అతనిక్కా-ని, ఆ మెక్కాని. 

ఐతే సమాధానం దొరికిన'టే అనిపించింది రామౌనికి___అతని వీపుచుట్టూ 

వున్న ఆమె చేతులు గట్టిగా బిగుసుకున్నాయి.__అం కే.) 

మళ్లీ మొదటికొచ్చింది కథ. 

పథ ఫ్య 3 

ఉఎలా పంది ఉ దోగం?” అనీ పదహారు రోజుల కిందట వో సాయం 

కాలం తన రూమ్లో కెళిపోతూ రామాన్ని పలకరించేడు మేనేజింగ్ డె రెక్టర్ 

వాసవ, 

“పఏద్రోసార్, తమ దయవల్ల.” అంటూ వెనకాలే వెళ్ళి ఆయన గదితో 

(వవేశించాడు రామం. 

“నాన్సెన్స్, నా దయేమిటి? అలా ఎప్పుడూ అనొద్దు. నీకేం? తెలివైన 
వాడివి; సమర్హుడివి.” అన్నాడు వాసవ. “కూర్చో 

కూర్చో కూడ దే మో_ 

“సరేకాని? క్లాస్వన్ ఆఫీసర్ పోస్టొకటి ౩ శాంక్షనై ౦ది, చూసేవా?” 

“నేను అప్లయ్ చేశాన్నార్” 
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“*బ్బప్స్ __నేనింకొ చూశ్ళేదు. లాస్ట్ డేటు యింకా వుందనుకుంటాను, 

కదు?.... కూర్చో వేం?” 

“ఫర వాలే దార్.” | 

“వోనో, వ్రాట్రీజిట్!” అని వాసవ లేచి, రామం కూర్చునేటట్లుగా వొక 

ఆంగికం చేశాదు. దాంతో రామానికి కూర్చోక తప్పింది కాదు. 

ఓ నిముషంపాటు వాసవ మాట్లాడకుండా ఏవో కాగితాలు చూస్తూ కూచు 

దు, అరని చేతినున్న ఖరీదైన చిత్రమెన గడియారం వేపు చూస్తూ రామం 

కూడా మాట్లాడకండా వూరుకున్నాడు. తనూ గడియారంవేపు చూసి వాసవ 

“ఓ! ఏడుగంటలు కావసోందే, టయిమ్!” అన్నాడు. 

రానుం కుర్చీలో యిబ్బందిగా కదిలి, “నే వెళ్లాను సర్. తమకశేదై నా 

పనుండె మో” అన్నాదు. 

“నాపెటాల్:” అని, - కుడిచేతో అతన్ని లేవ వద్దని సంజ్ఞకూడా చేసి, ఆ 
చేతిని తన కణత మీద పెట్టుకున్నాడు వాసవ. పది సెకం డ్లలాగే వుంచి, 
కూర్చునే వెనక్కి తిరిగి అందుబాట్లో వున్న అద్దాల బీరువా తలుపు జరిపి, ఒక్క 
క్షణం దృష్టి సారించి చూసి అందులోంచి రెండు పుస్తకాలు లాగాడు. వాటిని 

చిన్న చప్పుడుతో రామం యెదటికి విసిరి “ఇవి చూడు; నీకు పనికొసాయి” 
అన్నాడు. 

కంపెనీల చట్టానికి సంబంధించి జాతీయస్థాయిలో ముఖ్య మెన కొన్ని 

కేసుల వివరాలు, వాటి మీద తీర్పుల సారాంశాలు. వొక పుస్తకం. బిజినెస్ 
మేనేజ్ మెంట్ మీద, (ప్రపంచం మొ త్తం మీద మేధావులనిసఫించుకున్న వాళ్ళు 
రాసిన వ్యాసాల సంకలనం రెండో ప్లు స్పకం, 

“థాంక్యూ, సర్! అన్న రామం మాటని వాసవ. మాట మింగేసింది. 

“సో... హవార్యు?” 

“ఫెన్, సర్” 
“ఆండ్ యువర్ మిసెస్?” 
“జ. కె. సరళి 

“పిల్ల ల్లెరుగా?” 

“లేరు సరో” 

“నీకు తెలునా....*” అని, కొంచెం ఆలోచించి, “సరస్వతి మా వూర 
శ్రయె.... నాకా అమ్మాయి ఇ౦త ప్పట్నించి తెలుసు?” ట్ 
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“అలాగా సార్? నా కెప్పుడూ చెప్పలేదే, తనుగో 

“వాళ్ళ ఫాదర్ మా యింటి కెదురుగా వుండేవారు. ఈ కంపెనీలో నేను 

డె రెక్టుగా బిజినెస్ మేనేజరుగా 'సెలక్రయ్యాను; సీకు తెలుసో లేదో! అప్పుడా 

వుద్యోగపు మొదటి నెల జీతంలో, నేను మా వూరె రెళ్ళినప్పుతు- మా వీధిలో 
పున్న (పతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక (నజెంపేషన్ చప్పున పట్టు కెళ్ళాను. ష్ 

మిసెస్. అదే సరస్వతి, అప్పటికి తొమ్మి దెళ్ళ పిల్ల = 

“ఆయు 

“నేనామెకి ఏం కొనిచ్చుంటానో వూహించగలవా!” తియ్యగా నవ్వాడు 

వాసవ. 

—ఒక చాక్లెట్ మొదలు. ఒక రేడియోగామ్ వరకు, ఏం కొని ఇచ్చినా 

ఇచ్చుండొచ్చు. కాని, పది హేనేళ్ళనాటి వాత్నల్యం ఇప్పుడతని మొహంలో కన 
బడింది రామానికి, 

౪ 6__స్టోస్సి, సరస్వతి బాగా పాడుతుందని తెలుసుగా, = నీక” 

“శతెలుస్సార్! అందుకేగా నేనా మెని మేరేజీ చేసుకున్నది!” అని తేలిగ్గా, 

హాయిగా నవ్యాడు రానుం. 

“ఐ నో_! అప్పుడు నేనామెకి వొక తంబురా కొనిచ్చేను! ష పూరొగర్డ్! 
మంచి కంఠంతో. అచ్భుతంగా-చాల వే తలా, కాకపోతే (బహ్మవే క్రలా పాడే 

సేది! కాని శ్రుతి చేసుకోడానికి తంబురాకూడా. కొనిపెట్టలేకపోయారు, వాళ్ళ 
ఫొదరు'....ఆయన పేదరికం నల్ల ఆ అమ్మాయి (ప్రతిభ అణగారిపోకూడదని 

మనసారా అనుకుని, ఎనభై రూపాయలు పెట్టి కొన్నానా తంబురా” 

“అందుకు మిమ్మల్ని నేనుకూడా, ఇప్పుడు తెలిసింది కనక యిప్పుడైనా 

సరే, థాంక్ చెయ్యాలి సర” అని పరమానందంతో చెప్పాడు రామం. 

“బ్ర రవాతండి, అప్పదట్నుంచి యిస్పటికి, వస్తుత కూడా సరస్వతి సొధన 

చేసేది ఆ తంబురా (శుతితో నేనండి { నాకిప్పుడు తడోంది?” 

“వంుడరపుర్!* అని ని సంతోషపడ్డాడు వాసవ, “కచేరీలు చేస్తోందిగా!” 

“కాొనుసాద్, మొన్న “హెదరానాదు సైట్ గవర్న మెంటు ఎరేంజ్ 

చేసిన సంగీత సమె మ్మేశనంల్ త ను కూడా పాడింది. 09 
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i క్రీ ల వూరి? £ న్ 3 డర జ్ వాంతి ఆడియన్నుకీ తృ వొచ్చుండొచ్చుగాని ఆమెకి పెద్దగా వొంగిం వేం హు rt 

రేదనే నా ఉదేశం. అఫ్కోర్న్, నాక సంగీతంలో వోనమాలు రావు, కాని నా 
os) 

ఉదేశం మాతం అడే! 
వై శ 

mes అ ల నా తా టీ క్ నో ఇ, 

ఒం కంబ బుంటురు థాం jy ్గల 
aa) భష. 

“పీస్ డేస్ ఐ డోన్ గహర. ఇప్పుడు సుమారు ఇరవై అయిదెళ్ళుం 
డాలి వునా” 

"ఎస్పార్. మొన్ననే ఇరవయ్యయిదు వెశ్ళేయి సర్.” 

“యువార్ సో లక్కీ టు హోప్ హర్, 

కు మాట తోచనంత సంతోషంగా వుంది సార్క్ ఇవాళ. 
“మూడేళ్ళయిండా. మీ "పె కోయి?” 

“నువ్వు చాలా మంచిపని చేశావు. ఆ మెని మారేజ్ చేసుకోడం. ఎరిదు 
కంటావా, ఆఫ్కోర్ను, నేను చెప్పకూడదనుకో_సరస్వ తికి అంత అందం, అంత 

వుందీకూడా. ఆ అందమే, ఆ టాలెంపే ఆమెకి శ తువులై అదంతా 
అడివికాచిన వెన్నెల అయిహపోతుందేమో అనిపించేయి. కొంతకాలం! దానికి 
తోడు కొన్ని అపవాదులు!... 

“అపవాదులేసే లేవు సార్” అన్నాడు రామం, వొక అర్ధం దిగమింగి 
“నువ్వలా అనుకోడం గొప్ప విషయం!... నేను కూడా నమ్మను. కాని, 

తొమ్మది నెలలపాటు వొకసారి, ఏడాది పాటు రెండోసారి తను వూళ్ళో కని 
కుండా వెళ్ళిపోయినప్పుడు.ఏమీ సంబంధం లేకపోయినా. క్ర రు ఊరంతా కూదా. సూర్యారా వుతో పేచిపోయిందనీ, రామకష్ష గారితో బిజవొడతో కౌప్పరం పెచైసిందనీ పుకార్లు పుటించేసేప. అఫ్క ర్ _అవంతా నాన్సెన్సే, నరాలోచిసారలా గ? నువ్వు కౌబిట్ట*” అని కొంచెం ఆగాడు వాసవ, 

“తమ రామెని గురించి ఎంతో న g డం క కొ 
ర ౦చి ఎంతో దయగా భో గట్టా చె సేరని చెప్తాను సర్, 

“ష్యూర్, ష్యూర్! నెనా మెని అడ ర్ బెయ్యలేక పోయినా అభిమానించ గలను కదా!" 
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“అటువంటి భావం తమరీకుండడం ఆమె అదృష్టం సర 

“నా అుటాల్ !...మీ రిద్దరూ కలిసి వోసారి మా యింటికి రాకూడదూ? 

అఫ్కోర్ స-రపాదివారం వళ్ళీ ఆదివారం నాకు ఖాళీ లేదుగాని.ఆ తరువాతి ఆది 

వారమయితే నాకు సంతోషం, సదుపాయం కూడాను. ఈనినింగ్ టెమ్ రండి. 

అక్కడే భ్ భోంచేసి, పుర్నాడు మాబింగే వెళ్ళిహోవ వచ్చు. 

“అలాగే సార్” అని లేచాడు రానుం. 

“అలాగే అని నువ్వు మావేచ్చేడం కాదు. ఆమెకేం యిబ్బందుం 
టుందో!...యు ఫిక్చప్ విత్ హార్ అండ్ రింగ్ మీ అవ్” 

అలిసిపోయి ని|డబ పోతోంది సరస్వతి, ఎన్నిసార్లు ఎంత నిదానంగా 

చూసినా ఇంకా ఏదో కొత్త అందం, వింక గమ రద కనబడతాయి, ఆమెలో 

రామానికి. ఎక్కడా యెవరితోనూ పెళ్ళంటూ కాకండా, అక్షరాలా వై వాహిక 

జీవితం గడపవలసి రావడ ౦వల్ల చింతతో కొంత వాడిపోయి పుండవలసింది. 

కాని సంగీత సాధన యిచ్చిన ఆరోగ్య లావణ్యాలు, ఆ జ్ఞానం యిచ్చిన బలం 

ఆమె యైమెరుపుకి కారణాలే వుండొచ్చు, 

మళ్ళీ ఆమెని దగ్గిరికి తీసుకున్నాడు రామం. సరవశప్ప పరాకా కౌష్టను 

సూచించే ను వ్పదరహాసంతో సరస్యతి అతని వీపుమీద చెయ్యివేసి దగ గరగా 

జరిగి, పెదపులు కలిపింది, నిచపోతూనే. అది ని|దకా దేమో, ఆ ముద్దు" మెల 

కువలోదేనేమో అని ఆశ పడాడు రామం, 

“సరూ!” “ 
సలఠస్వతి కళ్ళు తెరవలేదు! పిలుపు విన్న చిహ్నమే లేదు 
అలవాటయిన వాసనను ఆమోదించడానికి, అ భావాన్ని అభావసిద్దంగా 

చెప్పడానికి. జాాగతొస్యప్న సుషుప్యా నస్టల భేదాన్ని పాటించదు కాబోలు 

మానవ శరీరం_అనుకున్నాడు రామం. 
* 

నిదే. మరి మాట్లాడ ప్రీ రాతికి. వేపి మాట్లాడించడ ౦ అంత మంచిది 

3 WS ఫ్లా 

నాలుగేళ్ళ కిందట రామకృష్ణగారి సంగీత కచేరీలో చూకాడు రామం 

సర స్యతిని మొట్ట మొదటిసారి. 
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ఎన అకు ఎలాత్తాంక్త్యాతాంా 

కంపెనీ వార్షికోత్సవానికి ఆమె కచేరీ యేర్పాటు చేయాలని విజయవాడ 

వెళితే, “గుంటూర్లో (వ స్మోగాములో వుంది. అక్కడి కెళ్ళి మాట్లాడం మంచి” 

గంటూల్లో ౩ కచేరీ వినబడింది. కనబడింది; కౌని, గమాబ్లాడడానికే దన్నారు: 

ఉదయమే వాళ్ళు నాగార్జునసాగర్ వెశ్ళేరని తెలిసి, 
సీలుపడ నేదు. మరా a 

రరువాతి ఐస్పక్కా నాగ్ ర వెళ్ళాడు రామం. 

అది రామకృష్ణ గా గారితో విహోరయా(త 

తో అడ్జేశాడు రామకృష్ణగారు. “కచేరీ విష్యం 

నాటాడా లి, (పస్తుతం ఆమె నా భార్య అంటూనూ,., 
జక, 

వొక్కతెనూ సంపడానికిగాని, యుగళ 'గీత్ర మంజరి 

ఆః 

మామగారు జబ్బు మనిషి. వీళ్ళతోనే నే వుండేవాడు, చావమరిది పోగానే 

ఎపుడు ఆ ఆ యింటికొచ్చినా తండిని. తనతో తీసుకుపోవడానికి ఉ 

త్తు కునే వొచ్చేవాడు. ఆయన పెన్షన్ ఆరువందిలు, మరి. me ఈ 
క్ 

త 
ర్త 

CG es 

ఆయన రిపెరివగానే కొన్న యింటిఖరీగుకి ఆయన 'పౌఏిడెంటు ఫండూ అవీ 
ba సరిపోనప్పుదు, రామం, తన పి శ్రార్డితం పూర్వార్షితం అంతా పదివేరీ పెమాట_ 

Qo 
అప్ 

దే 

“దురు వొకందుకు నెనూ, మరొకందుకు మా నాన్నగారూ కొవాలి. మీ 
భార్యని కాబటి నాకు సుతో రాకతప్పదని, నా మీది ఆపేక్షచేత మా నాన్నగారూ 

(oe) 

తో వచ్చి తీరితారిని మీ అభీ పాయం. ఆయన పెన్షన్ డబ్బులకి ఆఅశపడంలో 
G 

మెటా మా అన్నయ్యా ఒకరికొకరు తీసిపోవడ ంలేదు. ఆయన మాతం ఇంత 

పెదు ఆస రవున్న చక వహారువదిలి, అల్లుడుగారికి వుడో్యోగం3 దా అనీ రాజ 

బం ఆ వొచ్చెయ్యలరు.” అంది లక్ష్మీ, 

“నాకొసం నువ్వు మీనాన్నని వదళ్లి వు. ఒకవేళ వదలగ౦గినా నీ పుద్యో 

గం మా రతం పద దర్హవు, ఆ ఆ సంగతి నాకు తెలుసు. కాని నాకన్నా ఓ వంద 
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నడం నా పద్ధతికాదు. మీఆన్నయ్య దఖలుపరుచుకున్న మీ అమ్మగారి బంగారం, 
ఆవిడ చేత మీ అన్నయ్య తనపేర రాయించుకున్న యింటిలో సంగోరు వాటా, 
మీ నాన్నగారు నా డబ్బు పోసి కొన్న యిల్లు, ఆయనగారు రేపో నేడోకమ్యూట్ 
చేయించుకుందామనుకుంటున్న పెన్షన్ మొత్తం, నీటిమీద ఆశ కూడా నిన్నిక్క 
ణ్బుంచి కదలనివ్వదు కనక, నువ్విక్కడే వుండు!” 

ఆ తరవాత ఎప్పుడు విశాఖపట్నం వెళ్ళినా, లక్ష్మీని కలుసుకోడం. 
అడ్య కేట్ల ఆఫీసుల్లోనే, మధ్యవర్తుల మండువాల్లోనే! 

రాజమం డి చేరాక కంపెనీ వార్షికోత, వాల సందర్భంగా సోలో కచేరీ 
కొచ్చిన సరస్వతికి వసతి, ఆతిథ్య సౌకర్యాలు చూడవలసిన పనిలో, ఒకే 
రోజున పది హేను గంటలపాటు ఆమెతో వుండగలగడంతో, అతనికామెమీద 
వున్న అభిమానం అడ్మిరేషన్ ఆమె మనసు శకెక్కే విధంగా చెప్పగలిగాడు 

ఆ తరవాత వదిఠరో జులకి కాకినాడలో (ప్మోగాం వుందని. అక్కడికి 

రమ్మంది సరస్వతి. 

“రామారావుగారు. మా శ్రీవారు. కె. అండ్. జె. కంపెనీలో ఆఫీస్ 
సూపరిం'టెండెంటుగా వున్నారు. సంగీత విమర్శకులు, మధుర గాయకులున్నూ” 
అని అక్కడి వాళ్ళకు పరిచయం చేసింది. 

“వాశ్ళెవరికో మా వారంటూ పరిచయం చేసేనుకదా అని మీరేం నాకు 
పుస్టి కట్టనక్క-రోలేదు. కలిసి వుందామని మనం ఒకరి చేతుల్లో మరొకరు చేతు 

సి వో మాట అనుకుందాము. అది వివాహ బంధాన్ని మించిన స్నేహమని 

ఉద్దేశం. నా సంగీతానికి భంగంరాకుండా నాకు తోడుగా వంటానం పేచాలు. 

శరీరం, మనసు, ఆదాయం ఆనందం అన్నీ మీవే-” అని ఆ రాతి గెస్టు 
హౌసులో బయటపడ్డ సరస్వతి అభి పాయమే తామిద్దర్నీ వొకటి చేసింది. 

ఫ్య పు 3 

హఠాత్తుగా లేచి కూర్చుంది సరస్వతి. 

రామం మేలుకొని పుండుంటాడని స్ఫురించినట్లు, అతనివేపు చూడ 

కుండానే. చెదిరిన ముంగుకలు తొలగిన వస్తా9లు సరిచేసుకుని మంచం 

దిగింది. “జాగర్త” లన్న హెచ్చరిక విని రానుం వేపు చూసింది. “ఇంకా నీద 

పోలేదా మేష్టారూ!” అంది నవ్వుతూ అతని మీదికి వొంగి, 



ము అట మూలగా కటించిన ముప్పయి 
(on) 

a య్య @ el ar ర్స ౮ ళా హూం లై (3 x eC లి ర్న ల ౮౫ 

(ag) 

“ జ & క్షి వ్ 

అయిదు చదరవడుగుల వేడి చేరిందామె. తంబురాక సరస్యతి పటానికి నమ 

సారం చేసి, రాళ్ళు శుభంగా దలుప్పకొని వేదిక యెక్కి. ౦ది. తఠిబురా 

రాం కార్చున్నాడు. 

రంబురా నాదం ఒక తణం ఆపింది సరసన్మతిం“నీలాంబరి రాగంలో 

క కావ ,పయోగం కోసం సాయంకాలం నుంచి తపన పడుతున్నాను. చిన్న 

రికినటుంది. పాడుతాను వినండి” ఆని, గమపసని 

బి గమ రిగరి పామూ; అనే ఆధారంలోంచి సనవ్యనాదాన్నిస్ళ 

సమయం మంచిదెగాని తరుణం గొప్పది యిది, కల్ప వృతల కిందికి 
చేరి కప్పు కాఫీ అడిగినటుంటుంది, ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద లౌకిక విషయం 

చు 

గురించెనా చేసే చర్చ, (పార్షన.. 
యం ఢా 

ఉచితం కాదు, 

“రిసనిప సనిపమ గమపా” చిరునవ్వుతో హస్తవిన్యాసం చేసింది 
. ఎవి 

సరస్వతి. 

గమ పపనిస సనిపమ గమ .రిగమ రిగరి పామా* 

“బొనుకొ అన్నాడు రామం; ఆమెని చూస్తూ ఆమెలోకి చూసూ, తల' 
వూపుతూ. 

న్ 
నీ భార్య గతాన్ని గూర్చి చర్చించడం నా కిష్టం లేదు. అన్నాడు, 

ఎమ్ డి. వాసవ....చాగానే చెప్పాడు, తన మనసులో కోరిక-ఒక్క పొరపాటు 
మాటకూడా రానివ్యకుండాను, 

“రీసనిప్ప సానిపాప్ప పానిపాను గామపాగ_ 
--మా వూరమ్మాయే. ఇంతప్పటినుంచి యెరుగుదును. ఆ రోజులో 

య 
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షె ఎనభై రూపొయలు పెట్టి తంబురా కొనిచ్చాను!.అని తన అర్హతను (పతి 
స్టంచొడు, 

“సారిసాన్ని సానిసాప్ప పానిపాను పొమగామ” 

“కాలం” మారుతోంది....శ భాష్?” అన్నాడు రామం. 

సరి స్వతి తల నిలువుగా ఆడించింది. 

“రీసనిప్ప సానిసాప్ప. పానిపాను పామ దాప్ప రిగమ రిగరి పామా” 

_..అందమే, టాఇంపే ఆమె శతువు లౌతాయని, ఆమె సౌందర్యం 

అడవి కాచిన వెన్నెల అయిపోతుందని భయవడ్డానని అంత సౌందర్యవతిని 

పొందిన తన అదృష్టాన్ని మెచ్చుకున్నటుగా ఆమె అందాన్నే మెచ్చుకున్నాడు. 

“గామ పని ససనీప నినిపమ పపముగ మసుగస. రిగమ రిగరి పొమో 

__.అపవాదులు బయలుదేరేయని చెబుతూనే అవి ఎంత సమంజసమైనవో 
. వినరిస్తూ ఆమెని తనుకూడా కోరడంలో తప్పులేదని స్ఫురింపచేసేడు. కొత్త 

వుద్యోగాన్ని సాధించడానికి అత వ సరమయేే ఆధికారిక |గంధాలను అడ,క్కు0 

డొనే యిచ్చి ఈ (పయత్నంలో తన సహకారం వుండ గలదని నూచించేడు. 

“మొన్న రాజారావుగారు రాసిన పాటకి ఈ రాగంలో ఈ మనోధర్మం 

లోంచి ట్యూను కడదాం మేష్టా రూ!” 

“ఆలాగే 

"అ సాహిత్యం కొంచెం కాపీ చేసివ్వరూ, ఆయన దస్తూరీ నాకు బోధ 
పడదు!” 

“నేనది కాఫీ చేస్తాను కాని, నువ్వు ఏమనుకోకుండా లేచి నాక్కొంచెం 
కొఫీ చేసిద్దూ, తల నొస్తుంది!” 

కా! చెప్పేరు కా రేం?” 

సరస్వతి చస్పున వేదిక దిగింది. బెండు పుస్తకం, అందులో ఎర్చ్బాటుగా 

పెట్టిన కాగితం, కలం, అతని కందించి వంట గదిలోకి వెళ్ళింది. 

దుంచంమీద కూర్చునే, తలాపిన రెండుదిండు పేర్చి ఒచ్భు విరుచుకుని, 

కలం సక్క-నపెట్టి. కాగితం యెగిరిపోకుండా బైండు పుస్తకాన్ని దానిమీద 

పెట్టి, చేర బడ్డాడు రామం. 

పలిగించిన గాస్స్టప్ మీద పిడికెడు ఆకాశంలా కనిపించే 'సనీలిమంటమీద 

ఖాశీ గిన్నె పెట్టి, చేతికందిన గ్లాసు పరిశుభంగా లేకపోతే వొళ్ళసారి తొలిచి? 
ళీ 3 
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వమనసులా చుంయ్యిమంది గినె న్నా, 

ంకౌవడానికి లోవలేమీలేని మూర్జుడా? అనుకుంది ఇ” శాప ty ౧ wR 31 
ఇ Er గే Ln Sw అ 

ఆణి దం 

చంపరరీ కాశీలో ఇక్కడ సూవరింజెండెంటుగా చేరిన కొన్నాళ్ళకి విజి 

నెస్ మేనేజరు ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు పెట్టాడు రామం, వాసన సలహామీద,రాను 

కష్టగారితో తగ తెంపులు చె నుకొని కొతగా వచ్చేసిన రోజులు. కాకతాళీయంగా 

ఐర్క_డో ఎదురై తనని గుర్తు పట్టి పలకరించిన వ వాసవ, అఫీను వేళల్లో సరానర్రి 

శన దగిరికే వచే ఎవరు. అతనికి బి, ఎమ్. ఉద్యోగం రావాలం'ే అది నా 

చేతుల్లో వని! అంతేకాదు, నీ చేతుల్లో సనికూడా ను. అన్నాడు. 

“నువ్వంతే గను ఎంత అభిమానమో, ఎంత తమకమో, 
జీ ంక ఆరాధినో.నీకు తెలుసా!” 

“మన్య మనం ఒక వూరివాళ్ళం. ఒకరి ఆశలు నెరవేరడానికి మరా 
కరు, ఒకరి కోరికలు తీరడానికి రెండోవారు సహకరించుకుంటాం. యిందులో 
తప్పేముంది?” 

“రానూ నిర లై ఫీలో ఇదొక టర్నింగ్ పాయింటు, లైన నిర్ణయం 
తీసుకుని అతన్ని నువ్వు ఆదుకోకప్రోతే ఇదే అతనికి రిటర్నింగ్” పాయింటు 
ఆయిపోతుందికూడా నూ .* 

“నన్ను నిరుత్సాహపరిచి _పయోజనంలేదు, పెగా నషం !1....ఈ 
ఇ౦ంటరూ;(? నేను జరపను-లఅని వొక్క ముక్క రాసేసే నా బదులు వె జాగ్ 
నుంచి పర్శనల్ మేనేజరు రంగనాధయ్యరుగారువొచ్చి ఇంటర్వ్యూ జరుపుతాడు. 
అత చె ఇంటర్వ్యూ చే సై ఇతనికి బి,ఎం. ఉదో్యగం ఇవ్వడు సరికదా, ఈ 
సూపరిం టెందెంటు ఉదా గాన్న కూడా ఎసరుసపె టి వెంటనే టుదిస్టుగా విళొఖ్ల 

ఏవి 

పెన్షన్ తెస్తున్న మామగారు, ఓపెద బంగళాలో సగం వాటా పంచిపెటడానికి సిద్ధంగా వున్న బావమరిదీ వున్నారు కనక వెళ్ళిపోతాడం తే! అతనికి ఈ 
=] తతా క గో క 1 నో శ సూళ్ళో నేయింతకం పే బద్ది వుద్యోగం వొస్తెనే నుప్వీమాశై నా లైఫ్లో 

ఎటిలవగలవని నీకుతెలీవా? నా పద్ధతి అంతా లిపీ అండ్ లెట్ లివ్!” 
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నవ్వేడు, లాలించేడు. బుజ్జగించేడు. బెదిరిం చేడు. _పలోభ సె పేడు._ 

చివరికి సాధించేడు! 

_అంతా వారం రోజుల్లో అయిపోయింది. విజయనగరంలో గురువు 

గారికి వొంట్లో దాగులేదని, చూసి రెండు మూడు రోజుల్లో వచ్చేసానని తను 

రైల్లో బయలు దేరింది. వాసవ కార్లో సామర్లకోట జంక్షన్ దగ్గిరకొచ్చి తనని 

కలుసుకున్నాడు. 

..ఒక ఆలాపన సక్రమంగా నడవకపోతే _ ఒక గమకం నవకం చెడి 

తికమక పెడితే, అవేవో కనకే వొచ్చిన చిక్కులుగా భావించి తన అల్లకానికి 

అందింపును సమకూర్చే రామం-ఇప్పుడు తన “మనోధర్యా” న్నెరిగిన మంచి 
మితుడు.... నిస్సంశయంగా యుకనికన్నది నా దేహం మీది పేమ కాదు_అత 

నికి తన దేహం మీదనే తన సుఖం మీదనే మమకారం వున్నష్టు కనిపించదు! 

అందుచేతనే కాబోలు-_ఆతనికి అసూయలేదు! 

సూర్యారావు, రానుక ఎష్ష తనని అనూయచేతనె చూరం చేసుకున్నారు. 

తనమీద ఎవరై నా-కాంక్ష చూపడ౦దాకా యెందుకు కన్ను తిప్పితేచాలు; వాడె 

వడు, వాడు నీవేపు ఎందుకలా చూస్తున్నాడు; అన్న ధోరణిలో తనని వొదులు 
కోవడానికే ఎప్పుడూ సిద్దంగా వుండేవారు. తనమీద వాళ్ళ అనుమానాలు, 

నిఘాలు-తల్చుకుం పేనే రోతగా వుంటుంది! 

ఎం. డి. వాసవ బంగళాకి వెడితే నేను నేనుగా తిరిగి రాలేనని తెలిసి 

రమ్మంటున్నాడో, తెలియక రమ్మంటున్నాడో _ తెలిసి రావడంలెదు 1... 

“ధోజనానికి”ి రమ్మన్నాట్ల; రాత్రంతా వుండి తెల్లారి వెళ్ళమన్నాట్ట! _ అవర 

వాసవుడు! 

కాఫీ పటుకునీ పడక గదితో కే ee సరస్వతి. 

రామం న్నివపోయినటు కసబడది. చేపాలా వదా అని నందేపొనూ నిల 
శ డేది (గ) అలో 

కొఫీ చల్లారిపోతోంది... .వెడిగా తాగుతాడు. 

దహన "నిర్ణయించింది. గోడ అలమారుతో మా(తతీసి, తొడుగు చోలిచి 

సిద్ధం చేసింది, మాత దిగటానికి మంచినీళ్ళూనూ 

“మేషారూ!ి 
[on 

Ty 

స్మ 
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ళో చా గ్ నో “శ భె oN బ్ ఇద గ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుండి సరస్వతి. సమస్యని అణువణువూ చీల్చి, నమిలి గోలా స 
సలల 

జో 

. వ్ ow టీ పి జ లీ జ ఆప న్య క్ల మంగ శవం చేశ వంంటున్ని పద్దతిలొ- చెమ్బూలో భాగాల చొస్పున, చుక్కల 
/ 

చెప్పున. అరగాను కౌభని ఐదునిమిషాలు తాగింది. 
త ag: 

“డు మెంత దో రాహుం కన ) తెరవకుండానే అడిగాడు. 

డానికి తగిలించుకున్న కళ్ళజోడు ఎడంచేతో త్రీసి 
ఆందించాడు. రన క్యా, మొహమూ సరస్వతి కేం చెప్పిపోతాయో అన్న 

భయం వును వాళాాగ మొవ హంమీద తువ్వాల్ని వో నిమిషంపాటు నడిపాడు, 
సరసంత నవ్వింది. వేచి బిట్టల నొండుదాకావెళ్ళి, వాంటూ షర్టూ తెచ్చి, De 

థం మ 

మంచం వకషని నిలబడి “కెవం డో ఆంది. 
(క 

చూళొాడు, 

“చె జాగ్ పళ్ళండి; ఇంకో గంటలో దిస్సు౦ంది.ి 
కశ CL 

గ 

నన్ కమ్యూట్ చెసిన డబ్బు నిన్న తీసుకునుంటారు. 
పు బ్యాంకులో చేసీకుండా ఆఖరు (వయత్నం చేసి 
వో అయిదువేలై లె నా తెచ్చుకోండి. 

బిటలందువుని. రేవకండా అలా మళ్ళీ చూశాడు లోతుగా. 
స్; సతి అంక స బలు పేర్చిన చోటికి వెళ్ళింది. పైన వున్న (బీఫ్ 

కేసు తెంచి, మరో జత బట్టలూ, కొన్ని వస్తువులూ అందులో + సర్దింది. “వాన 
వ్వ్ ంవదిలూ, భోగాలూ అ అస్ఫుతమూ కూడా యిష్ట మే, మిగిలిన "అనందాలతో 
దాటు!... “డబ్బుంటే యెనై ఎగౌ కొనుక్కోవచ్చుగా! 1 99 

కళ ఇం 

పుచ్చు£కంటా డంటావా్ల” 
“అక్కయ్యగారు స మీకిసారా, అన్నది కదా, (వేశ్న యిప్పుడు!" 



ఉస పుచ్చుకుంటాడ ని సీత తెలుసు, నారు తేలును! . వెనక మీ కొలీగ్ 

నరసింహారా జుకి హొ(ద్రాబాదుకి (టాన్స్ఫరు 'కావాలంపేను, మీ పైనో రీటాకి 

కన్ ఫర్మేషను కావాలం పేను మీరే వొసూలుచేసి ఇచ్చేరు క దాస” 

“అందరిదగ్గిరా పుచ్చుకుంటూనే వున్నాడనుకో.... మన ' దగ్గిర అతను 
కోరింది మరో కేమోననీ_ డబ్బు పుచ్చుకోడే మోన సీ...” 

“అతను మీ దగ్గిర డబ్బు పుచ్చుకోక పోతే మీరు ఇలాగే విజినెస్ మేనే 

జరుగా కొనసాగుతా రు 

అదే బావుందంటావు?”” 

నే నేననుకుంటున్నాను!” అంది సరస్వతి. E 

(౮ ఓ టికీ అతను బట్టలు తొడిగేసుకుని తల దుప్వుకుంటున్నాడు.. 

రస్యతి (టంకు పె"పై తెరిచి అందులోంచి అతని పర్చుతీసి అందిస్తూ 

“వొక నూట అనుకున్నాం... .మొగదారు మీరే తప్పలేదు ఆ మాటకి, నేను 

మాతం యందుకు తప్పాలీ?” అంది; అతని కళ్ళలోకి చూడకండాను. 

రామం ఆ మాటకి సంతోషించలేదు. కనీసం అలా అన్లేదు. | బ్రీఫ్ కేసు 
తీసుకుని “వ వస్తాిననె నా చెప్పకుండా వెళ్ళేడు, 

“కొన్ని పన్లు_ 

చెయ్యడం కన్నా. 

క్ర 

చెప్పడ మే కష్టమన్న మాట!....” అసుకుంది సరస్వతి. 

ష్ణ ప్ల #K 

సోమవారం ఉదయం ఎనిమిది కొకుండానే రామం యిల్లు చేరాడు. తలుప్ప 

వాకిరిగా తెంచిప్తుంవె. సంస్యతి ముంచంమీదుంది. మూడురో జుల్నుంచీ 

న్మిదపోతున్నట్టు మొహం వాగా పొంగుంది. 
అకా క్రూ 

“ఒచ్చేరా 
“అరగంటయింది, వూళ్ళో దిగి, సరాసరి ఎమ్. డి. గారీ బంగళా 

కెశ్ళేను. అక్కడ పని అయి నునిమిషా ల్లో అయిపోయింది. అయిదు వేలు ఇచ్చెయ్య 

బోయాను. రెండువేలే చాలన్నాడు. పనై పోయినట్టే,” అంటూ మంచంమీద 
కచుని ఆమన తన శరీరంతో అభినందించి నేయాడు. 

“ఆగండి” పేలవంగా నవ్వింది సరస్వతి “పాచిమొహం నేనూనూ!., 

a 
య 
ల 
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అం యింటర్ వ్యూ, నా మొహం! అంతా లక్ష్మీకటాక మేగా,” 

“కామరండి. సరస్వతీ కటాక్షం కూడా లేకపోలేదు” 

“రేము. లక్షి సమయానికి డబ్బివ్వకపోతే యిదేదీ అవదు!” 
ఉతకాలి ల 2 * జి జ ర్యా 9 శ అన్నది అదికామ. ఇంటద్వ్య్యాక్ పిలిచిన ఆరుగుళ్లో మగతా అందరి 

రన్నా సురే ఎకిర్యుంపు చదుపుకున్న వారుకదా.” అని నాత్రూంవేప్ప కొదిలింది 

సరస్వతి 

“అది నిజమే అనుకో,” అంటూ రామం ఆమె వెంట నడిచాడు. 

చాతీ రూమ్లో మారి తలుపు గడియ వేసింది నర రస్వతి 6 
టే భదించతే క ళు 4 

కెండు నిమషాలు తలుపు ఒడ్డునే నిలబడిశతేగాని ఆమెకి బలం రాలేదు, 
స్నానం చెయ్యడానికి కూడానూ. 



(“జ్యోతి నూసవ్యత్రిక____అక్షోబరు 1963) 

వీ సంబంధం మాకు నచ్చలేదు 

రాత్రి తొమ్మిదిన్న రెపోయింది. ఇంటికి చేరేసరికి. 

విశాలి తలుపుతీస్తూనే *బాగా జరిగిందట, సన్మాన సభ?” అంది. 
“ఆం కాసి అప్పుడే వీ దాకా యెలా వొచ్చింది?” 

“మీరు చెప్పకపోతే తెలియ దనుకున్నారా?” 
“ఏవరు చెస్తే ప్పేరయి తే?” 

“ఇంటివాళ్ళమ్మాయి, వరం! = పాటలు పొడిన అమ్మాయీ తనూ క్లాసు 

“సరేలే _ ఏవో ఉంటాయ్. వీరకాయ పీచులు 

కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కొని భోజనానికి కూచున్నాను, విశాలి (ప్రసంగం ' 
మార్చలేదు. రూరా పచ్చడీ నే నడగటానికి వో నిమిషం ముందుగానే ఒడ్జిం 

చేస్తూ నేనుభో జనం సంగతి మాట్లాడ కుండా జాగ ర్రపడింది. 

“అది కాదండీ. ఎన్నాళ్ల యింది-అకసీ వూరొచ్చి?” 

“అయిషుదో జులు దాటింది ఇవా శ్లికి.” 

“మకాం కూడా మన వీధిలో నేటి? చె ప్పేరేకాదు.” 

“ఏదో అలా ఆయిపోయింది. ఇంతకీ నీ అతిథ్యం కపీసం నీ చేత్తో ఢీ 

కప్పు కాఫీ అతనీకి (సాప్ర సం లేదేమోతే!” 

“అయో పాపం! అలా ఎందుక్రే పోవాలి?.... అడ్డ మైన మొహాల్నీ ఇంట్లో 
పెట్ట మేపినప్పుడీ మాట లెక్కడి 3ళతాయండీ?” 

“ఆబ్బ, అలాకాదు విశాలా! అతను. వాళ్ళ సూలు తరపున (పతినిధిగా 

వొచ్చేడు. అన్నిజిల్లాల్లోని అన్ని హైస్కూజ్ళా తలో (పతినిధినీ పంపేరు. 
8 ద అర ఎ గ అప 

భోజనాలూ, కాఫీలూ అన్ని స్కూల్లోనే ఎర్బాటు చేసుకున్నారు. కాదని ఇంకో 

చోటికి వెళ్ళడం' సంఘ గౌరవం కాదని, ముందే కట్టుదిట్టం చేసుకున్నారుట. 
ఆసలు మకామే స్కూల్లో ఉండవలసింది. ఈ వూళ్ళో కొందరికి అతను నా 

(ఫిండని తెలిసి కథలూ. పాటలూ వాట్లగురించి ఏదో నాలుగు ముక్కలేనా 
ty 
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జ . ం న వక జ మాట్లాడుకోటాని రర్కడ వీలుండదని, ఈ వీధిలోనే అ ఖాళీ ఇంట్లొ అతనొక్క 
ag ఆ ల i శ: 

డికీ మకాం ఎర్చాటు చేసేరు. అంతకన్నా మరేం “లేదు.” 

లకి కభేలో మిమ్ముల్ని కూడా పొగిడేరుట!” 
ఛు ” ల 

“పౌగడ్డానికి నాలో ఏముంది? ఇంత గొప్ప రచయిళకి బాల్యమ్మితుడై 
యె 

చందుక ఫలానావాది అద్భృష్టానికీ మా అభినందనలు___ఆఅని ఏడో అన్నారు; 

ఇసండు చూసే గాలం లాగే కనిపిసోంది....” ( . జాం దు షష . 

“సరి మనింటి కొక్కసారి__పోనీ భోజనానిక్కాకపోతే ' ఊరిశకేనె నా 
తీసుక రాలేదేం?” 

“చెప్పేనుగా, ఏదో అలా అయిపోయిందని!” 

“ఇంకా వుందా, వాళ్ళ మీటింగు?” 

“*ఇవాఇళితో సరి. 

“ఆయితే రేపు అతన్ని మనింటికి భోజనానికి పిలవండి” 
ళళ డ్ కక అట్బో._ఏం చెప్మా! 

నేను కంచంలో చెయ్యి వదిలేసి, విశాలివేపు ఎగతాళిగా చూనూ 
నవ్వేను. జ 

“నా యిషం.ో 
లు 

“అదిగాదు. అంత ఇంటటెస్టు “ఏమిటా నా (ఫెండుమీదలని |” “ఇంట టెస్టు ఉండదా? అన్ని ప్త్రస్తకాలు రాసిన మనిషి స్వయంగా 
మనింటి పక్కనే కేంప్. ఒచ్చి వున్నాడ౦ పే, అందులోసూ మీకు వాల్యమితు డంటే, ఓ మారు దగ్గిరగా చూడాలనీ__అతను. మాట్లాడి తే వినాలని. కుతూహ లంగా  నండదా?--మీ యింట్లో అన్నం' ముట్టనని అతనేం శవథం చేసేడా?, అయ్యబాబోయ్_కోంపడకు. రే వతన్ని. తీసుకొసాగా!” 

0 0 ౦ 

కి లెమ్మని. చెప్పడానికి నేవెశ్ళేసరికి "పిట్టకథ చెబుతున్నాడు, ముగ్గురు (శోతలమధ్య (పముఖంగా వినబడుతోంది. 

వళటయిపోయింది _ భోజనానికి "లెను 
మురళి ఎవరితోనో ఏదో 
అత నికంఠం ఉలాసంగా, 

| గ 
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“ఏమి టీమిటి. నేను లేకుండా ఎదో చెప్పేస్తున్నావే” అన్నాను మళ్ళీ 

మొదలు పెట్టమని అడగడానికి ఇష్టంలేక! 

“ఆ ఏముందీ. మీ కింకా పెళ్ళి చేసుకోలేదేమని అడుగుతున్నా రీయన. 

దానికి నా ఎడ్యంచర్ ఒకటి చెబుతున్నాను....” 
“ఎడ్వెంచరా!” 

“ఆం ఎడ్వంచరే, పెళ్ళికూతుర్ని చూడ్డానికి వెళ్ళడం అనేది కురాళ్ళకి 
అంతేగా. 

“కా'కీం, ఇప్పుడు మరీనూ. ఆడపిల్లలుకూడా (పళ్న లడిగేస్తున్నారట: 
మీకు చదరంగంఒచ్చా. సైకిలు తొక్కడం ఒచ్చా_ఆఫీసర్ ఎదుటబడి [పొమో 
షన్ అడ గ్గలరా. అంటూనూ అంతెందుకు. మొన్నీ మధ్య ఈ ఊళ్ళోనే, 

వాళ్ళిల్లు ౩ నుంచి బజార్లో అన్నమాట:_ సెళ్ళి కొడుకు ఏదో కొంత నాసిరకంగా 
కనిపి పిస్తేనూ, ఈ (ట్రాఫిక్లో రి రోడ్డు దాటటానికి మీ కెంత సేపు. పడుతుందని 

అడిగిందిట ఓ అమ్మాయి....!” అన్నాను, 

అందరూ నవ్వారు, 

“నాకు జరిగింది అలాటిదికాదులే, అయితే చాలా. రో జులై ౦దనుకో;: 

అప్పటికింకా మొ గపిల్లల్ని (వశ్నలడగడందాకా రాలేదు. నేనూ మా చిన్నక్క 

య్యాకలిసి వెళ్ళేం పిల్లనిచూడ్డానికి. వాళ్ళసలు మా బంధువులే. అయితే చాలా 
పీనాసివాణ్ళు. వాళ్ళ ఫేమిలీ హిస్టరీకూడా అంత మంచిదిగాదు. ఆ పిల్ల అక్క 

గారొకావిడ భర్తతో పోట్లాడి పుట్టింటికి మకాం ఒచ్చేసింది. ఇంకొకావిడ 

ఎక్కడో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న భ.ర్హగార్ని ఆ వూరికి _టాన్న్ఫర్ చేయిం 

చింది. అందు కేడో కారణం వుంది. ఆవిడ కేరక్షర్ మంచిది గాదని చెప్పుకునే 

వారు. అదంతా ఇప్పుడు మన కెందుకులెండి.. 

“చెప్పే దేమిటం పే. మాకు మీ పిల్లి అక్క గ్లెదు మొరో అంటున్నా 

కూడా లక్ష్య పెట్టలెదువాళ్ళు. ఓసారి పిల్లని చూడకూడదా అని కబురూ... 

వాళ్ళ పిల్లని చూసీచూడగానే మొహం తిరిగిపోయి చాబోయి: నాకు కట్నం 

వొద్దు కానుకలూ ఒద్దు, ముందీ అస్బరస నిచ్చి పెళ్ళంటూ చెయ్యండి చాలు, 

అంటామని వాళ్ళ ఉద్దేశం! 

అని అందరి మొహాలవేపూ చూసేడు మురళి, అందరూ చిరు నవ్వులు 

విసిరి అతన్ని _పోత్సహించేరు. 

మీ సంబింధల్మిమాకు నచ్చలేదు 0. 
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6స్ట డ్రా వుంది? కౌకిపిల్ల కాక్కి-దద్దూ 

“ఎవళ్ళు ఆశలు వాళ్ళవీ” 

“సశే వెళ్ళాం. మేం వెళ్ళే నరికి సాయంత్రం నాలుగైంది. పొద్దుట ఏ 

తొమ్మిదింటికో చేసేసిప్తాస్కులో ఫోసేసిన బాపతు కాఫీ చెరో కప్పు ఇచ్చేరు. 

మేం వసాంమని రాసిన ఉత్తరం అందిన నాడు చేసిన పకోడీలూ, అవి తింపే 
అానామే 

నేగాని పీలని చూపించం అన్నటు ఓ పట్లాన పిల్లని ఇనతరి కే తీసుకురాలేదు. 
రొ ల ల్ 

“పాపం ఏదో శ కికొదీ మసాబు చేస్తున్నారేమో” అన్నాడొక _శోత. 
రు అణా టు అబన pent.) 

“ఆదికాదోయ్. ఈ పకోడీలూ.కాఫీ ఆరగించినమీదట.చావు రాలేదన్న 

ఆశ్చర్యంలో ఎలాంటి ఆకారం కళ్ళబడ్డా (పాణానికి హాయిగా తగిలి, సరే 

కౌనివ(ండి! అనక పోతారా అని, అన్నాడు ఆయన, శ్ 

“సరే అదృష్టవశాత్తూ _ పెళ్ళిచూపుల టిఫిన్ అంతా తినక్క ర్రేదన్న 

అనవాయితీ ఒక టుందిగా, దాని మూలంగా మాకు డాక్షరు ఖర్చు తగ్గిందను 

కోండి. ఆనక ఊడిపడింది. భామ వేషం! సరిగ్గా నాలుగ్గజాల దూరంతో కూచో 

బెట్టారు. అక్కణ్నించే లక్షణాలన్ని కనబిడాయి .... చేతులకి. మొవోనికి సరిగ్గా 
ళు ా టీ లి 

అంగుళం పొడుగు రోమాలు!.... రామరామ! వేషం చూదామా అంటే ఇంట్లో 

ఉన్న వాళ్ళందరివీ తలోటీ తొడి గేశారు. నెక్తెస్ ఒకరిది, గాజులు నురొకరివీ 

చెవుల కమ్మ లింకొకరివీ, జెడలో నాగరం బహుశా పొరుగింటి వాళ్ళదీ 

జాకెట్లూ చీరా సరే, వాళ్లమ్మ _ పెళ్ళినాటి వనుకోండి.. ఆ విగహం 
చి ag 

చూడాల్సిందే. వర్షిండం కషం...., 
అ J) 

“పాపం ఎంత సేపు కూర్చున్నారో, ఆలా ఆవిడ కెదురుగా ఆ ద్భృశ రం 

చూస్తూ!, 

“ఎడ్వెంచర్ అని ఊరికే అన్నారా మరి!’ 

“సరే. అయింది కాదూ. మా చిన్నక్కయ్య సరసాల మారి. కాసేపు 
అదీ ఇదీఆడిగి యాథా శక్తి ఏడిపించుకు తింది. కౌస్తలో కాస ఎంటర్ పెయిన్ 

మెంటనుకోండి.) " 

అందరూ కళ్ళూ చెవులూ అప్పజెప్పి వింటున్నారు. చెప్పవలసిన 

మాటలు నోట్లోనే ఉండిపోయి, నా కొంచెం కష్టంగా నె ఉ౦ంది,' 

“ఇహ అప్పుడు పొటకవేరీ; నా సామిరంగ!” అన్నాడు మురళి; అసలు 
తతంగం అంతా ఇందులో ఉంది. చూసో, అన టు ' 

రొ ఎ శ 
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అ సంగతి (గహించిన వొక (కోత “చేతులారా చేసుకున్న పాపం; 

అనుభవించక తప్పుతుందా... మిమ్ముల్నెవరు అడగమన్నారు. పాటొచ్చా!. 

ఏదీ ఒకటి విందాం! ౨ంటూను?, అని గడుసుగా నవ్వుతున్నాడు. 

“అబ్బెబ్బే--- ఘూ వల్ల ఏం తప్పులేదు. కాకపోతే అది మా పూరు 

లెవరో చేసుకున్న పాపం అయివుండాలి. అం తే పాట మొదలు పెట్టక 

ముందే... మా చిన్నక్కయ్యా నేనూ పోదాం అంటే పోదాం అని గిల్లుకున్నాం 

మధ్యవర్తివేపు తిరిగి గొంతుక సవరించుకొనే లోపలే ఆ పిల్లతల్లిగారు 

వుంది, మా తప్పిపోయిన అత్తగారు... “అమ్మాయికి పాటకూడా ఒచ్చు, 

అంది మొహం చేటంత చేసుకుని. అక్కడికీ మా చిన్నక్క.య్య తెంచేసి 

“ఒస్తే ఏం లెండి; మరోసారి వినొచ్చు., అనేసి సహం లేచింది. ఇంత బ్లో 

మళ్లీ అందుకుని “మరోసారీ విందురుగాని. ఎప్పుడు వించే మాతం ఈ 

సొంపొస్తుందా”, అని ఆ తల్లి బలవంతాన ఆర్మణీ పెటి తెచ్చి కూతురు ముందర 

కుదేసి; “సిగుబడకమ్మా, ఒక్క "పే దేనూ పాడు, అని బెత్తాయించింది 

“పాపం; అన్నాడొక (శోత. 

“ఇహ ఎత్తుకుందండీ ఆ అమ్మాయి. అది హిందీ పాటో” మరా 

టీయో లేకపోతే నేపాలీ భాషో తెలీదు. సిరి రామచెంద కృపాను భజమన 

హరణ భవభయ దారుణం. ఆ ముక్కులు మాతం అలా జ్ఞాపకం వుండి 

పోయాయి. ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం దారుణం, దారుణం!, 

“నిజంగా దారుణ మేనండీ? అన్నాడొక (కోత, 

“అసలది మంచి క్రీ ర్హనేనండీ- మొదట్నించీ మా (_ఫెండుకి హిందూస్తానీ 

సంగీతం అన్నా హిందీ కీర్తన్లన్నా నచ్చవు.... కవి స్వార్థపరుడు కదా! అన్నీ 
తెలుగే అయివుండాలి; తనే (వాసుం పే ఇంకా మంచిది!, అన్నాను నేను, 

“ఇది మరీ బాగుందోయ్. నేను రాసిన పాటలు నా పెళ్ళి చూపులకే 

ఎవరు పొడగలరు?' 

అదేమంత అసాధ్యమా? ఇప్పటికీ నీకు పెళ్ళికాలేదు. నువ్వు ర్యాసిన 
పాటలు దాదాపు పాతిక ముప్ఫయి వరకూ దేశంలో మంచి (ప్రచారంలో 
వున్నాయి. ఇవాళ్ళనీ పాటలు రాని ఆడపిల్లలు లేనేలేరని నువ్వు అనలేవు, 
మాట నరసకి నిన్నరాాతి గోవిందరావుగా రమ్మాయి....అన్నీ నీ పాటలే 

పొడింది కద!, 

మీ సంబంధం మాకు నచ్చలేదు 167 
శ 
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జో జజ తొ. స్ట చి వో, టీ fH నీ నీ 

కే మాతం-మనం ఆచృష్టితో? అన్నాదు మురళి కంగారుగా, 

“__. అయిండి కద? సపోజ్ గోవించరావుగారు ఇవాళ సాయంకాలం 

ఇన్వయిల్ చేసిన'పే చేసి. అయా 1 మీ కింకా పెళ్ళికాలేదని 

5 కదా! మీ అభ్మిపాయం ఏమిటని అడి 

గేరనుకో..*ఏ మోనండీ.ఆ దృష్టితొ చూడికేదు” అంటావా? నన్నడిగి'తే_ఈ 

పెళ్ళి చూపులే సిస్ట్రమ్లోనే ఏదో మిసరీ ఉంది. ఎక్కువమంది (పిజుడిస్ 

| జావుందని వెళ్ళి అన్నీ వున్నాయనుకొని తీర్మానించు 

కపోతే ఏదో నచ్చ లేదనుకొని అన్నిటికీ వంకలు పెట్టుకోడం. పది 
గ్ల ఫి ల g 

Qa 
శ జో న్ 

కీ గ. 
చె సీం చే 

నిముషాలు మొదలు అరగంట వరకూ జరిగ యీ కతంగంలో షో మధ్య. 

నిజం తెలునుకొందుకు అవకాశం చాలా తక్కువ!” అన్నాను. 

“ఎది నిజమే ఇండి” అన్నాడొక (శోత వేని నవ్వు తెచ్చుకుంటూ. 

వ 

న, 

మొత్తానికి అలా ముగిసిందన్నమాట. మీ ఎ డ్వెంచర్ 1” అని రెండో 

జా యన నవ్వాడు. | 

మూడో ఆయన ఏది అనకముందే నేను మురళి వీపు మీదత ట్టి, “మరే 

చెప్ప సరిచాను 'అవంటయిఖ్రోయింది, భోంచేసొద్దాం పది అన్నాను. 

“ఓ, యస్. అయామ్ ఆడీ” 

గా ఫో ఫ్లు షః 

భోజనాలయిపోయి ఇవతల పడ్డాం, 

“ఏమిదో *నువ్వు సరిగ్గా సహజంగా భోంచేసినట్టు లేదూ అన్నాను, 
“అబ్బెచ్బె లేదు_నాకు మీ యింట్లో మొహమాటమా?” 

“మొహమాటం అని గాదు, ఏటో పరధ్యానంగా వున్నావు” అన్నాను, 
అకను భోంచేస్తున్నంత సేపు కూడా అంతే. మాటలు సమయోచితంగా రాలేదు. 
లదే ానికౌ కటి చప ప్పడం, మళ్ళీ అది సద్దుకుందికి ఇంకో పేదో చెప్పడం౦...ఇలా 

చా ఆయిం౦ః 

bs 

మేం విజయనగరంలో చయపుకున్నాం. రష్టమూ రి హోటలులో భోం 

పా _నేడ ఉన్న పంతులుగారి కిళ్లీ కొట్లో ఉప్పుచెక్కా ఎలక్కాయ కభీ 

వేనుకోడం ఆనాటి జీవిత మాధుర్యాలలో ఒకటి. దొంకాలేగాని ఉప్పుచెక్క 
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మజొ ఎస్పటికీ నాకు చాలా అనుభవసీయంగా. వుండిపోతుంది. ఈ ఊళ్లో దోర్ 

కవుగాని, మొన్నీమధ్య వెంక్కటాజు గజపతి నగరం వెళ్ళితే అతనిద్వారా' 

తెప్పించినవి కొద్దిగా ఉన్నా. ౮. 

. . “ఇ వెక్కడ సంపాదించేవోయ” అంటూ మురళి సర్భ్యృ మరిచి తాంబూల 

చర్వ్యణంలో పడ్రొడు 

ఆ నిషా దిగి పోకుండానే అందుకున్నాడు, ఉస్స్ పెళ్ళయి ఎన్నాళ్ళ 

యింది? 

“ఆ!, శాన్నాళ్ళయింది. ఐదా రెళ్ళయి ంది.* 

కరనా తారేవూరు?” 

“కిఠాపురం. సుబ్బరామయ్యగారని, ఎ సైట్లో దివాన్ గా వుండేవారు మౌ 

మామగారు!” 

ఠక్కుమని ముందుకి వంగాడు మురళి. చిన్న దగ్గు దగ్గాడు. 
a) "2. 

“డె క్కెట్టిం దా? ఈ ఉప్పుచెక్క అలవాక్రేకపోతే ఇం తే. అలాగే ఉండు 

మంచినీళ్ళు తెస్తాను!” అని వంటింట్లో కెళ్ళాను. 

గ్లాసులు ఖాళీ లేవు. అయిదుగ్గాసులు పాయనంతో నూ నీళ్ళతో, నూ మా 

కంచాల "దగ్గిర ఎంగిలివి  పుండిపోమేయు. ఏశాల మూడు గా సులు తన భోజనం. 

దగ్గిర పెట్టేసుకుంది. శ్రేదిలేక నా పీట దగ్గిర మంచి నీళ్ళగ్లా సుతీసి, వరండాలో 

కి కడుక్కొచ్చి. నంలో ముంచాను. 

“*ఏమిటంటున్నాడు మీ (ఫెండు?” అంది విశాలి, 

య 6 చ్చే! ఏం లేదు. నీ గురించే భోగట్టా చేస్తున్నాడు.ఏ వూరు? ఏం కథ 

అంటూనూ, ఇంతట్లో పుసష్పుచెక్క గొంతుక్కి. అడం పడినట్టుంది” అని చిలి 

పసిగా నవ్వేసి, నీళ్ళ పట్టుకొని హోల్లోకొచ్చెను, 

ర్వ 

మురళి హాల్లో సోటోలవేపు చూస్తున్నాడు. మా సె 

ఎన్లార్జి మెంటు, దానీ కిటూ అటూ నాదీ విశాలిదీ పెద్ద పెద్ద బస్ ఫోటోలూ, అ 

ల్లోకి ఈ మూడే ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వాటివేపే చూస్తున్నాడతను. 

“పీలా పరంలో ఇంతమంచి ఫోటో(గా ఫర్దున్నారుబోయ్ :” అని పలకర౦ 

మీ సంబంధం మాకు నచ్చలేదు [221] 169 



చాడు మురళి తను ఇంతసేపూ ఫోటో(గఫీనే పరిశీలించి చూస్తున్నాడని నేనను 

కోవాలని కాబోలు! 

“మంచినసీళు, తాగు.” అన్నాను సమాథానం చెప్పకుండా. 

వ 

(న (0% గ్రాన్షేదు; నువ్వలా వెళ్ళగానే సర్దుకుంది” అంటూనే నీబృతాగేళాడు, 
(0 

వెరునప్ప తెచ్చుకుంటూ. 
లన 

అతను ఇందాక హఠాత్తుగా ఒంగి, దగ్గడం ఎందుకో. ఇస్వుడు నీళ్ళు 

తాగుతూ నవ్వడం ఎందుకో, నాకు తెలుస్తున్న ట్టుంది, 

ఆతను ఇంకా నవ్వుతూనే:. “అది సరేకొని, వీళ్ళకి నువ్వెలా చిక్క 

డ్తావు? అన్నాడు. 

అంచ". వీళ్ళ సీ కెలా శగులుకున్నారు = అనా? పాపం. మోనఫో 

యౌప్ప మ్మ నూ! అన్న జాలి ధ్వనించింది. 

నారు తెలిసిపోయింది. నా నా మతుడు ఎడ్యంచర్ చేసిన పెళ్ళి చూపులౌని 
" ae) 

కన్య (ప్రస్తుతం మా *విళా లిి గామా యింట్లో వుంది ! 
అలాటి 

ష్ణ ¥ ¥ 

“సాద్రీ ' ఇలా అవుతుందనుకో లేడోయ్)” అన్నాడు మురళి. 

“ఆఅ! నున్వలా ఏ ందుకం ంటున్నావో నౌ కర్దం కావడం లేదు. ఇందులో 
గ ల 

వలసింది ఏముంది అసలు? అన్నాను. 

ఓ నిమషం వూరుకొని నేనేం అన్నానో నొక్రు గుర్తు రావడం లేదు....” 

ఎదైనా అనరాని మాటలన్నాడా అని అతనిప్పుడు బాధ పడుతున్నట్లుంది. 

“నాకా స గు es న వ శ ద A ae a నాకూ గుడ్తలదు.... అని నవ్వేసి, “గనక, నువ్వేదీ గుర్తు తెచ్చుకోడం 

సి” అన్నాడు. 
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“నాకలా అనిపించడం లేదు.” 

బాగా కట్నం యిచ్చేరా?” 

“నథింగ్ డూయింగ్,’ 

“మరి, ఎలా జరిగింది? ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగింది!” 

“నేను పొరపాటనుకోలేదన్నానుగా!' 

“ఆ విషయంలో నిన్ను నే నభినందించక తప్పదు,’ 

“నేనుకూడా నన్ను చాలా సార్లు అభినందించుకున్నాను. ఈ విషయంలో” 

“అఫ్కోర్స్. కొంతమంది జీవితంలో ఏచెలా దొరికితే అలా తీసుకు 
ఆనందించగలుగుతారు.... అదృష్టవంతులు” 

నేను నవ్వాను. “అలాక్కొాడా ఆపలేదు....నువ్వు తెలుసుకో జూడ్డం 
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.... నే నొమెని చాలా పరీక్షలకి గురి చేసేను, 

అన్నిటికీ నిలబడిందని నీకు చెప్పడానికి గర్విస్తున్నాను.” 

మురళి మాట్లాడలేదు... 

చాలా సున్నిత మైన విషయం, విచి తమైన సంఘటన, ఇన్ని సంవత్స 

రాల తరవాత వాళ్ళగురించి తన కప్పుడేర్చుడిన భావం చెప్పడం పెద్దమనిషి 

తరహా కాదు. మితుడింటికి వెళ్ళి మితుడి భార్య మీదా అత్రారిమీదా 

అభాండాలు వెయ్యడం నాగరికత కాదు. మ్మితుడి _శేయస్సుకోరి అతని చుట్టూ 

ఏ దేనా కీడు వున్నపుడు చెప్పగోరడం సహాజం, అన్నింటికీ మించి పొద్దుచి 

తను చేసిన వ్యాఖ్యానాలు సమర్దించుకోవడం బహుశా అవసరమే మో: 
(పేఖ్యాతి గల మనిషికి. అన్నమాట నిలబెట్టుకోడ మే ముఖ్యఅవసరం కద! 

అతని స్టితి అర్జంచేసుకోడానికి (పయత్నిస్తూ నేనూ మాట్లాడలేదు. 

నేను వి. పక్. అయిన తర్వాత, ఎవరో పిఠాపురం షుగర్ సేక్టరీలో 

వేయించేరు, నా కుదో్యగం. వీళ్ళ యింటికియెదురుగా ఉండేవాణ్ణి. ఆ యింట్లో 

ఒక సంగీత విద్వాంసురాలు ఉండేది; ఆమె శిష్యురా వీమె. హిందూస్థానీ 

సంగీత మే ఈమె అభ్యసించింది. కర్ణాటకం అంతకు మునుపే కొద్దిగా 

వచ్చునట, అంతకంటే పొండూ స్టానీ సంగీతమే తన కిష్టనుట, సూర్ దాస్, 
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ఫ్ చ్ బరా, వీల ధజన్లు, దుల, ఇంకా కొద్దిగా ఖా పొరక కపులు నచించిన 

న 

ఘజల్ లు చె సరు" కుంది, కీ మరీ పాడించి వినిపించేది. అ టీచరు. 

n 

డా ఇ” yes) వశ * 

నిష్దిన్ బర్్సఠ్ నెన్ హమారె.జపోరె మన్ రామ్నామ్ సుఖ్ దాయీో& 
కినకి 

జోరు డె తోడోపియా_చలో వన్ గంగా జమునా 'తీరొకోయో కహియొరె___ 

ఇలాటివి కొని. లాస్ బట్ నాట్ లీస్_ శ్రీరాముచం(ద కృపాళ్ భజమన్ 
ఏ శ్ర కు 

హరణ._నాకు కూడా పట్లు బడాయి.... అద్భుతంగా పాడుతుంది విశాలి, 
కు G ' 

అన్నీ చెప్పాను మురళికి... “.... “పెళ్ళయిన వెంటనే సంగితం 

మరిచిపోకుండా, సాఫనచేసి, కృషిచేసి, మంచి అనుభవం సంపాదించింది... 

నువ్వు చెప్పిన రోమాలూ, ఆ నాకారితనం_ అవన్నీ నీ బేడ్ ఇమాజినే నేషనో, 

నేక మీచిన్నక్కయ్య (పభావమా అయివుండవచ్చు. ' ద్వేషించడంలో ఒకరి 

సహాయం చాలా సుజివుగా అంగీకరిస్తాం.. .. ఏ దెలా వున్నా, నువ్వు అర 

గంట సేపు చూసి సద్దయంల నన్నాను నేను ఆరు నెల్ల కొలం చూసి నిశ్చ 

ముంచుకున్నాను....*అని కూడా చెప్పేను. 

“వాళ్ళు చాలా పీనాసివాక్లోయ్. 

నాకు వాళ్ళ డబ్బు కొవలసొ స్తేకద, ఆసంగతి నన్ను వాధించడ ౦”! 

విశాలిచేత ఓ కచేరీ చేయించితే, “చాలా బొవుంది; ఆనాడు . నేనే పొర 

పాటు పడ్డాను” అంటాడు మురళి, ఇప్పుడు. కాని అది నాకు ఆసవసరం.... 

అడలా వుంచి, నేనామెను పెళ్ళాడ్డంవల్ల కొం తెనా నష్టపోయానని, కనీసం 

యింతకన్నా అభివృద్ధిలో కొచ్చే ఛాన్సులు పోగొట్టుకున్నానని చెప్పడానికి 

కొంత సేప్ప తాప్మతయ పడాడు, మురళి. అతనికి నా మీదున్నా (పమవలో, 
టే ' aa) 

ఇల్లి చా | క మరెదెనా కారణం వుందో. 
ల 

వెళ్ళేడా మీ (ఫెండు?” 

శా. నిన్ను చాలా సేంక్ చేసేనని చెప్పమన్నాడు. వంటలు చాలా 
డావున్నాయటి అని నవ్వాను. 

“ఈ మాతం. దానికీ మీ తోటి చెప్పిపంపడం ఒకటా. మొహం ఎదట 
థాంకృయినా చెప్పలేడా? మళ్ళీ అంత గొప్పవాడు!” 

“చెప్ప లేక పోడానికో కారణం పుందిలే., 
#e 
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“ఏమిటో? 

“స్తీక్ర తెలీదా_విశాలా?’ 

“నా కెలా తెలుస్తుందండి?) 

“నువ్వతన్ని గుర్తుపట్టలేదా!) 

“ఏ మో.ఎక్కడో ఓసారి చూసినట్టుంది. ) 

“ఎక్కడో నువ్యతన్ని చూడ్డంకాదు. మీ ఇంట్లోనే, పెళ్ళి చూప్పల 

కొచ్చెడు. మీకు దూరపు బంధువేటగా!.... వెంకట నరసయ్యగారని, వాళ్ళ 
నాన్నగారు రాజమం డిలో లాయరు., 

“ఆం, అతనా. ఇతను? ఆరెకె'” అంటూ విశాల కుర్చీలోంచి సగం 
లేచింది. “వెళ్ళి పోయాడా. ఇంకా ఉన్నాడా?” 

“వెళ్ళిపోయాడు. బం డెక్కి౦చి కదా ఒచ్చేను! 

“అ(ర్మ 6, ఎంత పని జరిగిపోయిందండీ, నాలుగూ మొహాన దులి షే ఎ సే 
దాన్ని కదా! మీ ఎైనా చెప్పారు కౌ రేమండీ?” 

“నా వర్నా ముందుగా తెలీదు, భోంచేసి లేచేక కొన్ని సంగతులు _ఆరాతీసి 
మరి చెసే ప్పేడు? . య 

అని అతను పొద్దుట కాకతాళీయంగా వాళ్ళ పెళ్ళిచూపుల ఉదంతం 
చెప్పడం గురించి తెలియజేశాను. 

“జొనాను! అవేళ, ఇతనూ వీళ్ళక్కగారూ వచ్చేరు. నమ్న పాటపాడ 
మని, హిందీబోధపడక, నేను సినిమా పాట పాడలేదని వేళాకోళం చేసేరు. 
సంసారంలోదో_ పాతాళ భెరవిలోడో పాడమని కూడా వచ్చిన మధ్యవర్తి 
సలహా యిచ్చేడు.... పీళ్ళక్కగారు లేదూ, అవిడ ఎన్ని షోకులు పోయిందను 
కున్నారు! భజన పాటలేనా, తత్యాలూ అవీ వచ్చా అంది * పాటమ్మాతం 
దివ్యంగా వుంది, ఈ పాటికి (గామఫోన్లు కొనడ ౧ మానెయొ్యచ్చు.? అంటూ 
ఏమి ేమిటో వాగింది.. 

“వీళ్ళింల్లో బరిగినన్ని ఘోరాలు మా బంధువుల్లో ఎక్కడా ఎరగం, 
పెద్దకోడల్ని_బయటుం'ే తాటాకుపాకలో పడుకో బెట్టి, అర్హరా(తిపూట నిప్పు 

పె'నేశారు. ఆ మానవుడికి మళ్లీ ఎవరూ పిల్ల నివ్వ లేదు ఇప్పటికీ అలా సన్యాసి 

బతుకే అ 'ఘోరిస్తున్నాడు రెండో కోడలు వీళ్ళ బాధ భరించలేక కిరసనాయిలు 

పోసుకొని అంటించేసుకుంది. స్టవ్ పే ఎలిందని కమ్ముకున్నారు. మె డాన్లో పని 
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చేసూ ఎవరో ఒక అరవామెని రెండో పెళ్ళి చెసుపన్నాడు.... ఆ తరువాత 

వాళ ,ంటికి పిల నిసొం అంటూ దింధువులోగాని, తెలిసిన వాళ్ళలో గాని ఎవ రైనా 
¥ శం లి aa) 

వెళ.గా ఎవరూ చూడలేదు, వినలేదు.... చూడరాదూ అయ్య! ఇప్పటికీ ఘోటక 
ఖ్ 

ల 

(ుహ్మాచారిగా ఉన్నాడు. మీకంటే ఓ యాడాది పెద్ధమో మళ్ళీను! ఆడ అంతా 

సె తనం, మంగరి దాజా.. .. మళ్ళీ & ఎందరికి ఒంకలు పెట్టడ మే! 

“నాకు “డారుణం” అని నిక్ సమ్ పె'పేరండీ: ఏళ్ళక్కయ్యా ఇతనూ 

కీ కోనలో. దారుణం. అని ఓ ముక్క వచ్చిందిట; 
అణాల 

ఆ పేరు బంధువుల్లో పచారం చేసేరు, నేను సంగీతాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నానుట: 
ఇట 

దాదణంగానుట'_అయొయ్యో, ఎం ని జరిగిపోయిందండీ. ఛాన్సు 
పోయింది! 

“ఏమిటది? 

“ఇతనికి సన్మానం చేసారంటూ నాలుగురో జులనాడు గోవింద రావుగా 

రమ్మాయి ఇతను రాసిన పాటలు పట్టుకొచ్చి వరసలు కట్టమంది. చాలా 

బాపున్నాయని మెచ్చుకున్నాట్టగా,సభలో!లో పది నిమిషాలు ముందుగా చెప్పేరు 
కాదు, ఆయనే యీయనని_ తేల్చి పారేద్దును: సంగీతాన్ని ఖూసీ చేస్తున్నానో 
ఇంకేం చేస్తున్నానో!’ 

నువ్వా ఆ వరసలు కట్టింది. నాతో చెప్పనేలేదే? 
“ఏం పె ద్ద చె ప్పేదుంది?.ఆ ౮: చెయ్యిదాటి పోయిందండీ?)” 

“ఏమీ దాటిపోలేదు. గోవిందరా వుగారు ఆ ఆమ్మాయిని అత నికి చ్చి పెళ్ళి 
చేస్తారట. అప్పు డెలాగా నిన్ను పిలుస్తారు: ఆప్పుడు చెబుదువుగా ని” 

విశారి నా జ్రోక్కి నవ్వలేదు... 'భఖీభీ_యితనికా? ఎ తెలి కౌలు ఎంగి 
లాకుమీద వేష ఎన టు ఇతని కివ్యడ మేమిటండీ, బంగారం లాంటి పిల్లని!” 

“అబ్బిళ్చా. ఇది బాగులేదు విశాలీ. మీ రిద్దరూ ఒకర్నొకరు. చిన్న పిలల 
కంపే సిల్లీగా ద్వేషించుకుంటున్నారు ! అలగా జనం కంటె దారుణంగా 
దాషించ దుపంటున్నారు. మీరే ఒకర్నొకరు పెళ్ళాడితే ఇద్దరూ ఇద్దరి తప్పుల్ని 
కీచమెంచి 

“తీ! నేనా? 

“అబ్బే, అలాక్కాదు. అనుకోడాని కేం. ౩ పెళ్ళి చూపుల దాకా ఒచ్చింది 
క . పెళ్ళి చేసుక కున్నా రే, అనుకో, ఇలా మాట్లాడు తారా, ఒకర్ని గురించొ 
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“ఏమో; నే నతన్ని పెళ్ళాడి ఉండేదాన్ని కాదు! ” 

“అది ఇప్పటిమాట!___వాళ్ళ దొ నష్టాన్ని ఎతి తి పొడుస్తున్న నీకు, వాటికి 

కారణాలు కూడా తెలిసుండేవి; అప్పుడు...” 

“ధీ ఛీ___వాళ్ళందరూ...” విశాలి వళ్ళు బిగించింది. 

“ఆ మాత్రం అతను కూడా అన్నాడులే, మీరు పీనాసి వాళ్ళుట; మీ 

పెద్దక్క ఆలాగట; చిన్నక్క ఇలాగట! ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కాలం 

చాలదు !__మీ రిద్దరూ నాకు కావాల్సిన వాళ్ళే. ఇలా అయితే నేనెవర్ని సమ 
ర్రించడం ౧) 

“నిజమైన విలువ ఎవరిదై శ్రే వార్ని [) 

“నిజమైన విలువ యిద్దర్లోనూ వుంది. అదంతా ఇప్పుడెందుకు గానీ, ఏదీ 

ఒక్కసారి ఆ కీర్తన___దారుణం !) 

“సీరు మీ (ఫెండూ ఎగతాళి చేస్తె మాతం ఆ క్రీ ర్తన ఏలున మాసి 

పోతుం దనుకుంటున్నారా? దానిశేమండీ. రత్నంలాటి కీ రన! శబ్దం, అర్థం 

కూడా మంచివి!” అని లేచింది విశాలి, 

శ్రీ రామచంద కృపాక్ భజమన్ 
హరణ భసభయ దారుణం 

నవకంజలో చన కంజ నుఖకర 

కంజపది కంజారుణం 

అని మెత్తగా....కమ్మగా గానంచేస్తూ విశాలి ఇంట్లో ఏదో పని చూసుకో 

సాగింది, 



(“ భవ” మాసప తిక (పారంభ సంచిక ణు ఫిబవరి 1978" 

చేతికర 

“ఎవరయ్యా ఇక్క_డింఠ సేపూ డ్యూటీలో వున్నది?” అని నిబ్బరంగా 
అడిగేరు తాసిలారుగారు. ఆయనలా తాపీగా మాటాడేరంపే ఎన్వడికో మూడిం 

దన్నమాే. - 

“ఏమెంది సార్ అని వినయంగా అడిగాను. అందులో ఆయనడిగిన 

(వళ్ళకి జవాబుంది. 

ఒక్కసారి తారాజువ్యలా చేచేరాయన. “ఏమైందని నిమ్మళంగా అడుగు 

తున్నావా నీకుద్యోగం పోతే జంధ్యాలు వొడుక్కుని తద్దినాలు పెట్ట బతి 

కేస్తాపు. నాకా కలెక్షేరు గారికీ ఉద్యోగాలు పోతే చావొక్క పే మార్గం! నీలాంటి 

డాధ్యత లేని వ్య క్తుర్ని బంగళా డ్యూటీకి వేస్తే ఇంతే!“ 
విక్కచచ్చిపోయినబ్టు నటించి “అసలేం జరిగిందిసార్” అన్నాను, 

అవ్బటికే చుట్టూరా జనం చేరుతున్నారు. 

జనం అంతే జనంకాదు. పోలీసు సర్కిలిన స్పె క్ర రొకౌయన, ఇద్దరు 

కౌన్ స్టబుల్స్, ఏనిమల్ హజ్బెండ్రీ ఎ.డి. గారు. ఇలాంటి వాళ్ళు. 
అక్కడ మినిస్తరుగారు శకేంపువేసిన సందర్భంగా డ్యూటీమీవ వచ్చిన 

వాళ్ళూ పనులు చేయించుకోడాని కొచ్చిన వాళ్ళూనూ. 
“ఇంకౌ ఈ సంగతి కలెక్టర్ గారికి తెలీదు. శెలిసేముందే పని మొదలు 

పెట్టండి. మినిస్టరుగారి చేతికర ఎవరో పట్టుకు పోయారు. తెల్లారే లోపుగా అది 
వారికి వొప్పచెప్పకపోతే ఎవడూ ఉద్యోగంలో వుండడు, ఈ జిలామొ తం 
మీద!” 

చేతికర్ర పోయిండా! ఇంతమందిమి ఇక్కడున్నా మే! అదేం నలుసా 
నల్ల పూసా? ఎవడో కళ్ళు గప్పి పట్టుకుపోడానికి ఓ జేబు రుమాలా[” 

మూడు నెలలకిందట్నించీ (పయత్నం, ఈ మినిషరుగారి ఈ క్యాంపు 
ఏర్పాట్ల కోసం, కకయన స్వాతం్యత్య యోధుడు. వయోవృద్దుడు, పసువాచాని, 
ఎంత జ్జానో అంత చండశాసనుడు. (ప్రస్తుతం కేంద (ప్రభుత్వంలో రక్షణ 
మంతి. ఈ వూరు రావడం యిదే మొదటిసారి. 
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అందుకని మూడు నెలల కిందే తన (ప్మోగాం సంషతూ, తనని చూడ 

డానికీ రావలసినవాళ్ళ, లిస్టాకటి పంపారు, “ఈ లిస్టులో వున్న (పతి ఒక్కరికి 

తమ కోరిక తెలియజేసి, తాము ఇక్కడ గడపటోయే మూడు రో జాలలో 
ఎవరికి ఎప్పుడు ఎంత సమయం కేటాయించిందీ వివరాలతో నిమిషాలవారీగా 
కార్య(కమాన్ని రూ పొందించవలసిన బాధ్యత మా జిల్లా కలెక్టర్ గా గారికి వొప్ప 

చెప్పారు మినిస్టరుగారి పి,ఎ. 

ఏ__వన్ నుంచి జి_ట్వల్ ౪ వరకుగల గుమాస్తాల్లో ఉద్దండుల ౦తా 

కూర్చుని డీస్క-న్ చేసి రూపొందించిన మినిట్ _ టు_మినిట్ ( స్మోగాంని 

జాగర్తగా టెపు 3 చేసి ఇవ్వగా. రెక్టర్ గారు ఆ కాగితాలు తమకి చేరిస నాటి 

సాయంకాలమే ఏదో అర్జంటు పనిమీద వ పొ(దాజాదు వెళుతూ, ఇ ఇవీ వీ అక్కడికి 

సట్లు కె ళ్ళి అక్కడి ము ఖ్యమంధతిగారి ఆమోదం పొంది, అదే 

తమ అభిలాషా పని రాసి కేంద మంతి గారికి సంపమన్నారు,. 

పట్టుకో లేక కోయాం. అతనిపేరు రంగనాధాచారి. అతనిది ఈ ఊరేనని తెలియ 
జేస్తూ “జైల్ మేట్” 1920.32, 1941.43 అని మాతం చహరా యిచ్చేరు, 

రాజకీయ జాదితులుగా భూములు కావాలని, కొడుకులకో, అల్లుళ్ళకో 

ఉద్యోగాలు యిప్పించమని ఆర్రిలు పెట్టుకున్న ఈ వూరి పెద్దల్లో ఆయన పేరు 
లేదు. అయినా కేం్యదమంతిగా “కిచ్చిన = పేరుకదా అని, ఆయనా. ఈయనా కల 
వకపోతే, ఏం మునుగుతుందోనని అస్ఫ్సట్లో శాయశక్తులా వెతికి “ఆయన 
అ|డస్ దొరకలేదు” అని ఫెల్లో రాసుకున్నా, మినిట్ _టు.మినిట్ | పోగా 
ముతో ఆ పేరుగల ఆసామిని ఉదహారించకండా దాటవేశాం. అక్కడికి గుం 
డెలు పీచునున్నా యందరికీనూ. అయితే ఢిల్లీ నించి ఆ (ట్ గాం మీధ మరే 

రిమార్కూ లేకండా ఆ మోదము ద పడిరాగానే గండం గడిచిన క్లే నని వూపిరి 
పీల్చుకున్నాం, 

మూడు రోజుల పోగగాం లో సూ ఢిల్లీ నుంచి సూచించబడ్డ మార్చు 
ఒకే ఒక్కటి. రెండోరోజు రాతి ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిదినరకు గల 
అరగంట కాలాన్నీ “స్తానిక (సముఖులతో యిష్టా గోష్టి "అని మేం రాస్తే అది 
“అనుకోని అతిథుల కోసం (పత్యేకం” అని మార్చారు. ఈ మార్చు జనానికి 
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తెలిపేటట్టు పచురించమనీ, ఆ సమయంలో అడ్డమెనవాబ్బా వొచ్చేసి తనని 

హింసించకండా చూడమని (వత్యేకమైన హెచ్చరిక వొచ్చింది, 

ఆ శండూ మాకు కరతలామలకారే. ఆపే మాటాడితే ఈ “అనుకోని 

పముఖులనే అక్కడ సమావేశ పరచి, మేం మొదట అనుకున్న ఇష్టా గోష్టి 

కార్యక్రమాన్నే అక్కడ ఏర్పాటు చేయగల సామర్థ్యం మా యం(తాంగాని 

కుంది. 

కాని అలా చెయ్యకండా “ఇందుమూలంగా సమస్త జనులకు తెలియ 

యడ మేమనగా_” పదతిలో ఈ అరగంట గురించి (పచారం చేసి వూరు 
జా 

రు 

మినిష్టరుగారు పంపిన లిస్టులో వ్యష్షులందరికి. ఎవరికి కేటాయించిన 
నుయంతో వారు మినిష్టరుగార్ని చూడడానికి వీలుగా, రానూ పోనూ (వేయా 

పు ఏర్పాట్లు చేయడానికి చాలినన్ని జీపులు, కార్లు సిద్ధంచేసి వుంచుకున్నాం, 

ఈ “అనుకోని అతిథులు” మొత్తం నలుగురు తేలారు. వాళ్ళలో ఇద్దరు 
తొలిరోజు కార్యక్రమంలో సమయం ' కేటాయించబడిన్నీ సమయానికి లభ్యం 

కానివారు. ఒకరు ఏదో పు_స్టకం రాసి దునిష్టరుగారికి అంకితం యివ్యడం 

కోసం వారి అనుమతి కోసం వచ్చినవారు. 

నాలుగోవ్య క్తి మేం ఆనాడు కనుక్కోలేక వదిలేసిన రంగనాధాచారిగారు, 
రాతి ఎనిమిదిన్నర గంటలకి మొదలయ్యే కార్య కమానికి సాయంకాలం ఆరు 

న్నరశే సిద్దమైపోయి. లొంజీలో వుండనిసారో లేదోసని మొహమాటపడి గెస్టు. 
హౌసు చుట్టూరా పుస్న చెట్లలో వొళదానికింద చతికిలవడి కూర్చున్నాడు, ఆ 

సంగతి నెను ఆటన్నర కే గమనించినా, ఎనిమిదిన్నర కే అతన్ని లోపలికి అహా 
నించేను. కాఫీ పుచ్చుకుంటారా అని అడిగితే ఆయన మాట్లాడ లేదు. 

ఆ తరవాత నేనూ మాట్లాడ లేదు, 

మొడటి ముగ్గురు “అనుకోని అతిథులూ మినిషరుగారు లొంజీలోకి. 
రు 

గ సే “చరా మాటాచేసీ వా | స న . రాగానె చకచకా మ ట్ దెసీ వాళ్ళ సన్లు నిలబడి పూర్తి చేసుకున్నారు, ఈయన 
కూర్చున్న చోట కదలకుండా కూర్చున్నాడు, మినిషరుగారు ఈయన్ని చూడ 

చ్తు 

గానే “వయో, నువ్యొచ్చావా?” అంటూ అప్యాయంగా ఆయన్ని పలకరించి, 
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పక్కన కూచుని “ఇక్కడెందుకు లొ పల మాట్లాడుకుందాం రా!” అని లేవదీసి 

ఆయన్ని తీసుకుపోయారు. 

మినిష్టరుగారు, కుటుంబం భోజనాలు చేసేరు; ఆయనా అక్కడే భోం 

చేశారు. | 

“భథోఖనానికి కక్కు రి సడేవాళ్ళలో ఎనభై ఎళ్ళ వాళ్ళుకూడా వుంటున్నా 

రన్న మాటి” అని మాలో మేం జోకులేసుకున్నాం. మినిష్టరుగారు మా వూరు 

సందర్శించే సందర్భంగా భోజనం మొదలైన ఏర్పాట్లకీ, గెస్టుహొసు మరమ. 
త్తులకీ ముప్ఫై చేల రూపాయలు శాంక్షనై మా చేతుల్లో ఉన్న సంగతీ, మేం 
అందరంకూడాొ గెస్టుహౌసులోనే కౌఫీలూ, భోజనాలూ కానిసున్న సంగతి గురొ 

చ్చింది. కొని పెకి అనుకోలేదు మేం ఎవరమూనూ. 
సరిగ్గా తొమ్మిదీఇరవై ఐదుకి ఈయన ఇవతల పడ్డాడు. “అనుకోని 

అతిథులకి” ఇళ్ళకు వెళ్ళేందుకు వాహనాల ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత నెత్తిన 
వేసుకోలేదు కనక ఆ ర్మాత్రప్పుడు ఆ ఎనభై ఏళ్ళ ముసలాడు నడిచి వెత 
న్నాడా సిటీబస్సు దొరుకుతుందా అనే విషయం మేం ఎవరమూ పట్టించుకో లేదు. 

తొమ్మిదీ నలభై కి మినిష్టరుగారు తమకి ఆరుబయట కాసేపు కూర్చోవా 
లని వుందని కుర్చీలు వేయించమని చెప్పారట. 'వేయించొం. 

పదిహేను నిమిషాలైంది, కుర్చీలు ఆరుబైట అలా కాళిగా నే వున్నాయి. 

ఇదిగో వసారు, అదిగో వస్తారని చూస్తున్నాం, ఇంతలోనే ఇది... 
అరుదై ట కుర్చీల దాకా వెళ్ళడానికి మినిష్టరుగారు చేతిక్టర కోసం వెతు 

క్కు ంచే అది కనబశ్వేదు, 

క్షణొలమీద వివరాలు వచ్చేశాయి, ఆఅ చేతిక(రో “ఎబనై ట్ (టౌన్” 

రంగుది. మూడడుగులు పొడుగుంటుంది. 

మినిసరుగారు' పన్నెండేళ్ళ (క్రితం వెనుజర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక 
య ' స ఖు లో 

'సెంటిస్టు ఆయనకా చేతిక్యర (పజెంటు చేశారు, 

ఆ చేతికర హాండిల్ కి స్కూ పద్దతి వుంది. నాలుగైదు రకాల హాండి 
ల్బ్ను ఆ కరకి (స్తూ పద్ధతిని నిగించుకోవచ్చును. అభిరుచిని బట్టి, అవస 

రాన్ని బట్టినూ, 

జర్మనీలో ఒర కీఠారణ్య౦లో పెరిగిన ఒకానొక (పత్యేక జొతిక్కరను, 

ఏ. రెండు వందల ఏళ్ళోదాచి, సీజన్ చేసి, తయారుచేళారా చేతిక్కర. 
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లో బ్య య అల్లో అ అ 

ఖదీడా? అబ జాలా పుందుంది. ఎంతా అంది ఎంతని చెప్పడం 

జీవిళం, ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళ మంతిక్య అనుభవం౦,అ ఖండ 
అర వె ఏళ్ళ రాజకియ 

మల 

మెన క్ సంధ త అసలు సంస ల్తికూడా కలిగిన ఒక స్వాతం్యత్యయోధుడికి, 
he —_——_ 

అంతకంటె ఎక్కు వ మె వావంతుడు జర్మనీ సై సె ంటిస్టూ అభిమానంగా ఇచ్చిన 

కానుక అది. అడవిలో నం దెళ్ళు "పెరిగిన చెట్టు డె కొవచ్చు. క్ర కొట్టిన తరవాత 

70డువందలేచ్ళు దాచింది కౌవచ్చు, కానీ మినిస్తరుగా రి చేతుల్లో పన్నెండేళ్ళ 

నుంచి వున్న కర. దాని ఏీలువ యింతా అనీ నలా చెప్పడం! 

చచ్చు సంభావన మూడు వేలుండొచ్చు.. | 

డ, చూడండి! ఆ చేతిక్రని మినిష్టరుగారు నెషనల్ మ్యూజి 

యంకి హేండోనరు చేద్దానునుకుంటున్నారట. సట్టుకుపోయినవాడెవడో తెల్లారి 

వేలంచేసి ఊకో ,0చి జారుకుంటాడో ఏమిటో? టొనంతా గాలించి రా|తికిరా కే 

"జె . ండి!” అని తొందర చేశారు తాసిల్హారుగారు, 

స్మరుమని డి. ఐ. జీ. గారి కారొచ్చి ఆగింది, అంతకంటె ఫోర్సుగా 

ఆయనా దిగారందులోంచి. 

“అలాంటి వస్తువుని ఎవడో పట్టుకుపోతుం టే అంతా నిదహోతున్నా 

రబయ్యా? అందులో ఏమి ఇంపార్టెంట్ సీకెట్సు వున్నాయో! మినిస్టరుగారు 

చాలా ఆందోళన పడుతున్నారని వారి పియ్యేగారు చె_పే వొచ్చాను” అన్నా 

రాయస. . 

చేత్రిక్మర (స్కూ విప్పితే ఒక గొట్టాం వుండడం, అందులో ఒక గొప్ప 

ప్రానో, (పణాళికో కాలనాళికో వుండడం వూపాంచుకున్నాం. ఆత్మ రతణకోసం 

టక క్ర త్తి అయినా చేతిక। లోలో నిత ప్త్రమయి వృండకపోతుంచా అనికూడ గుస 

గుస కాడుకున్నాం. 

పుగంట గడిచేలోగా చేతికరను వెతికి పట్టుకోడానికి (ప్రణాళిక సిద్ధం 

అయింది. పన్నెండు జీపులు, నాలుగు కార్లు ఎలాట్ చేశారు. నగరం అంతా 

పదహారు భాగాలుగా విభజించుకుని ఒకొక్క. పార్టికి ఒక కానిసైబిలు, ఒక 

సీనియర్ పోలీసు లేక ఇన స్పెక్టరు ఒక సివిల్ అధికారి... 

నౌ పార్టీకి రంగరాజుపేట వచ్చింది. 

“తెల్ల వారేదాకా వెకకండి. ఉదయం మైకుల్లో (పచారం చేద్దాం. చేతిక్కర 

మీరు తెచ్చిచ్చేదాకా మేం మా బంగళాలో మేలుకుని కాచుంటాం. ఇంటింటికీ 

180 భరా గొ గో సమ్మగ కథా సంకలనం 



వెళ్ళి తలుపులు కొట్టండి. ఆ ముసలాయనే పట్టుకుపోయి. ఉంటాడు,ఎంత అను 
కోని అతిథి అయినా. మినిస్టరుగారు భోజనానికి తీసు కెళ్ళడం, చూసేకయినా అత 
నెవరో, ఎడ సేమిటో తెలుసుకోకుండా ఆయన్ని వొదిలేస్తారటయ్యా? 

బయస్టైరా ౦. 

మిగతావాళ్ళంతా ఎం అవస్తలు పడుతున్నారో _ తెలీదుగాని, రంగరాజు 
పేట సందుల్లో జీప్ తిప్పుకుంటూ యింటింటి తలుపూ కొట్టి. ఏనభయేేళ్ళు 

పైబడ్డ వాడు; ' స్వాతం; త్య పోరాటంలో రెండుసార్లు .జైలు కెళ్ళనవాడు; బక్కగా 

ఎ(రగా పుంటాడు అనె వర్ణనతో ఆయన ఇల్లు వెతకడం మహీ కష్టమూ, యమ 
యాతనా అయిఫోయింది మాకు, 

చివరకి ఒక ఇరుకు సందులో . ట్టుకున్నాం. మా యూనిట్ వాళ్ళ మే, 
తలుపు తెరిచేసరికి మావాళ్ళు ఆయన మీద పడ్డారు. “ఎమయ్యా! మళ్ళీ 

జైలు కెళ్ళాలనుందా?” అంటూనూ, 

ఆయన వె ఠిమొహం వేశాడు, 
"పేరు, అ|డసు అన్నీ రాసుకోడం అయింది. చేతికర సంగతి చెేే బ్బ 

సరికి ఆయన విపరీతందా బాధపడిపోయి “అయో్య! ఎంతపనయిపోయింది! గాభ 
రాలో నాదే అనుకుని వాడి చేతికర తెచ్చేశానా?” న్నాడు. మినిస్టర్ గార్ని 
గురించి వాడూ వీడూ అని మాట్లాడి తే పరిస్థితులు బాగుండవని గట్టగా వార్నింగ్ 

ఇచ్చారు మావాళ్ళు.చేతిక[ర మా చేతికి చేరగానే ముసలాయనకదా అని ఆయినా 
ఆలోచించకుండా. ఆ చేతి కరతోనే ఆయన్ని కొట్టినంత పని చేశారు. కాని ఆ 
కరకాసా ఆయన నడుంమీద విరిగి శే మానడు ములు విరుగుతాయన్న భయం 
చేత కంగారుగా జీప్ ఎక్కా-౦. 

పన్నెండయింది రాతి. 

కలెక్షర్ గారి బంగాళాలో అక్షరాలా కళ్ళలో వొత్తులేసుకుని మేలుకుని 

కూచున్నారు. జిల్లా ముఖ్యాధికారులంతాను. చేతికర్ర పట్టు కెళ్ళిచ్చేసరికి అధికార 
తారతమ్యాలు మరిచి షేక్తాండ్రివ్వడా నికి చెతులన్నీ ముందుకొచ్చాయి. .ఎవరిళ్ళకి. 
వాళ్ళెళ్ళి పోడానికి కాళ్ళూ వొచ్చాయి. ఉదయం ఆరింటికి గెస్టుహౌస్ దగ్గర 

కొనామని చె పే ప్పెసి గుడ్ నైట్ లు కొట్టాం. | 

వుదయం ఆరుంపావుకల్లా గెస్తుహౌన్! కలెక్షరుగారి కారొచ్చింది. 

ఒర పను సుపుపచ్చని ముఖమల్ గుడ్డలో జాగ రగా చుట్టి తెచ్చారు మిని 

చేతి కరో | 181 



స్టడుగారి చేతిక రని. నలిగిపోతుందో విరిగిపోతుందో గెద్ద తన్నుకు పోతుందో 

మాయమైపోతుందో అన్నట్టు, పసిపాపని పట్టుకున్నట్లు, అల్లుడి కిచ్చే తాంబూల 

స్పశ్ళేన్ని వట్టుకున్నట్టు రెండు చేతుల మీదా యె త్రీపట్టుకున్నారు వారు అ చేతి 

కర మూటను. సరాసరి మినిస్టర్ గారి గదిలో కెళ్ళి వొప్ప చెప్పడానికి ఆయన 

నింపాదిగా నడుసూ వెళుతూ వుంజే దూర దేశాల కెళిపోయే నావను చూసే తీర 

వాసులా చూనూనిలబడాం అందరమూనూ. 

“మిని సరొగారు చాలా సంతోషించేరుట, కరను వెతికి తెచ్చిన వాళ్ళకి 

(పత్యేకం భాంక్స్ చెప్పమన్నారుట, ఆ కర పట్టుకు పోయినప్పుడు తాను వది 

చేసిన తన చేతిక రను రంగానాధాచారిగారికి ఇచ్చేయమన్నారుట. 

మినిస్టరుగారి పియ్యేగారు నన్ను పిల్చి రంగనాధాచారిగారి చేతికరని 

చూపించి, “ఇది ఆయనకిచ్చేసి, అందినట్టు రసీదు ప్మటండి, మీరేగా, రాతి 

రింగనాధాచొరి ఇంటికి వెళ్ళింది!” అని గద్దించారు. 

బొనని తలూపాను.గదిమూలాన నిలదిడున్న రంగనాధాచారిగారి చేతిక్కరని 
తీసుకున్నాను, | 

రాత్రి నాతో వొచ్చిన పోలీసు ఆఫీసర్ రమణయ్యగారూ, నేనూ మళ్ళా 

రంగరాజుపేట బయలుదేరాం. నన్ను పక్కకి నెట్టి రమణయ్యగారు ము౦దు 

కెళ్ళాడు. ఒంటిచేత్రో నమస్కారం చెప్తూ రంగనాధాచారిగారికి కర అందిం 
చాడు, 

“చాలా థేంక్స్ బాబూ!” అన్నారాయన, 

“చెతిక్యర తమ కందినట్టు రశీదు రాసీవ్వండి” అన్నాడు రమణయ్య 
గారు, 

“ఎందుకు! చేత్రిక[ర నాకు అందిందని చెప్పండి: చాలు” ఆని రంగ 

నాధాచారిగారు తలుప్ప వేపేశాడు. 

రమణయ్యగారు తలుపు తట్టాడు. ఆయన తలుపుతీసి “ఏం, ఇంకా 
నుంచున్నారు?” అన్నాడు. 

“అది కొద్బార్. రశీదు...” 
కట క 

న్ శీదెందుకు? నా కర నాకందింది. అతని కఠ అతని కందింని. మీ 
డ్యూటీ రు చేశారంతే." 

“రశీదు ఫెలోకి కావాలంటండిం 
ban CO 
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“'ఫెల్లోకి కావాలా? మరి నే నిచ్చిన చేతీకర ఆయన కందిందని ఒక 
రశీదు నా ఫెల్లోకి అక్కర్లేదు? అదీలేదు, ఇదీ లేదు. వెళ్ళండి, వెళ్ళండి.” 

అమీ దగ్గర్నుంచి తీసు కెళ్ళింది మినిస్టర్ గారికి స్వయంగా కలెక్టర్ గారు 

అందజేశారు సార్! వారి కది అందిందండి.* 

“నే చెప్పేదీ అదే. వారికది అందింది, నౌకిది అందింది. ఆ రశీదుతెస్తే 

ఈ రశీదు ఇస్తాను. నే నా చేతిక రను వేలం వేసేసి లక్షలార్తించ బోతున్నానని, 

నన్ను జై జె ల్లో పెడ తానని అన్న పెద్దమనిషిని నువ్వేగా! పోయిరా. ఆయన మీకు 

మినిస్టర్ 7 అయితే, నేను ఆయవకి స్నేహొతుణ్ని, గురువుని. వెళ్ళండి, నాకు 

పనుంది” అని ఆయన వెనక్కి. తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. = 

“రాతి నేను చెప్పాను. జులుం చెయ్యకండయ్యా బాబూ అని, విన్నారు 

కాదు!” అని అన్నాను రనుణయ్యగారితో. 

“మీరోసారి అడిగి చూడండి.” 

“ఆయనలా 'ఫెరై పోతూ వుం శే ఎలా అడగను? నాపల్ల కాదు. 

“ర్మాతీ ఆ టెన్షన్లో ఏదో నోరు జారాం అనుకోండి” అన్నాడు 

రమణయ్యగారు. 

మళ్ళీ రంగనొధాచారి గారొచ్చేరు. (పభుత్వ. పద్ధతుల సీ, బ్యూరో (కసిని 

ఆక్షేపిస్తూ ఆవేశ పడ్డారు, రమణయ్య అవన్నీ నిజమే అని వొప్పుకుంటూ 

రశీదుకోసం కాళ్ళా వేళ్ళావడ్డాడు. 

ఆయన ఒక్కు.పిసరు కూడా బెసగచేదు.నిజమైన స్వాతంత్ర్య యోధుళ్ళా 

నిలబడిపోయాడు. “ ఊకో కి ఫలానా మినిస్టర్. గారొస్తున్నారు. కావలసినవాస 

కలుసుకోవచ్చు అని ప్రకటించిన వారు, నేను కలుసుకోవాలని భోగట్టా అడి 

గతే దరఖాస్తు పెట్టమన్నారు. రెండు రూపాయల కోరు ఫి స్టాంపు అంటించ 

మన్నారు. నేను పొలవాటున ఆయన కర శె స్టే అది తీసుకోడానికి అర్దరాత్రి 

వూళ్ళో సహం మందిని లేపారు. మీ పద్దతులు మంచివికొవు,. మార్చుకోండి. 

లేకపోతే దేశం పాడై పోతుంది!” 

మేం మాట్లాడ కుండా వెనకొచ్చేశాం. 



సప తిక___దీపావళి 1 964) 

వంటో చ్చిన మొగాడు 

a గారింటికి పెళ్ళి కెళ్ళాను. మా సూపర్నెంటుగారి 

వారమ్మాయి నిచ్చేరన్నమాట. అక్కడ కనదిడింది కళ. ఆవిడ నాకు 

కొన్ని కారణాలవల్ల ఆవిడం సే నొకు యిష్టంలేదు. అందుచేత గమనిం 

చిన్నీ మాట్లాడలేదు నేను. బాగా పొడుగ్రైంది కళ. కొంచెం ఒళ్ళుచేసింది. 
ఇద్దరు పిల్లలు కనబడుతున్నారు, పిల్లల్ని చూ స్తెమాతం ఆవిడ మీద నాకున్న 

కోపాన్ని పక్కకి. నెకేసి ఆవిణ్ణి పలకరింతామన్నంత మెమైేషన్ కలుగుతోంది. 

అలాగే కెండురో జులు గడిపేళాను. 

హడావుడి అయిపోయాక, ఆవిడ భర్త కాబోలు ఆయన, అప్పుడే మా 
బృందం క. వృధాచర్చలో మాట కలుపుతున్నాడు. ఇంత ల్లో యీావిడ్ ఆ 

పక్కనుంచి వెళుతు వుంపే, “కళా! ఎవర్నేనా పంపి అమృతాంజనం 

తెప్పించూ!” అన్నాడు. ఆవిడ యిటు తిరిగి చూడ్డంలో మా యిద్దరి చూపులూ 

కలిశాయి. 

త పయత్నంగా “మీరు?” అన్నాను, 

“ఓహో! రామదాసుగారా? నమస్కా రమండీ! రండు రో జుల్నించీ చూస్తు 

న్నాను_-ఎవరో లె. మనిషినిపోలిని మనిషి ఉండరా అని ఊరుకున్నాను” అంది 

శన మామూలు ధోరణిలో. 

*ఎవరోలే” అని ఊరుకుందిట! ఫపొగరేమీ తగ్గలేదు___అనుపన్నాను. 

మొగుడికి ఇం్యటడ్యూస్ చేసింది. ఆయన నాగార్జునసాగర్ లో ఏదో ఇంజి 
పీరొట. కొంత సేపు అక్కడే నిలబడీ అన్నీ భో గట్టాచే సింది కళ్ల, (పగల్భం 

పలదనంగానె వుండిపోయింది.... .... మిస్పివన్గా నవ్వుతూ “మ (ఫెండ్గా (ల 
రెక్కడున్నారు?___వంటొచ్చిన మొగాడు!” అని అడిగేసింది; ఏదో సరదాకి 
నవ్వుతున్నానై అని తేల్చేస్తూ. 

“వంలొచ్చిన మొగాడెవరండోయ్ ఎప్పుడూ. చెప్పేరేకాదు!” అని 
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మీ|తబృందం నన్ను రెచ్చగొట్టారు. నాకు మనసులో ఉడుకు మో తనం, పెకి 

చిరునవ్వూ వొచ్చాయి. నవ్వక పోడం స్పోర్ట్ కాదు. నవ్వడం మానవత్వం కాదు. 

అలాటి సన్ని వేశం అది. 

కళని చూడగాస రామనాధం జ్ఞావకాని కొస్తాడ . గానే 
ల డో 

రామనాథం “పూర్ ఫెవో.” 

బిసి 

కున్నాం. అతనిది అమలాపురం, మాది గన్నవరం. ఎలా కలిసే మో చెప్పడం 

కష్టం; కాని, కలిసిన రోజునించీ ఒక్కమై సోయాం. “హోటళ్ళకీ హాస్టళ్ళకీ 
శు 

డబ్బు కగపయ్యర్లు. మనం చక్కగా వండేసుకుండాంి” అనీ అత నన్నప్పుడు 

నాకు చాల భయంచీసింది. 

కాని, నేనుమాగత్రం నాలుగేళ్ళల్లోనూ ఒక్క పూట కూడా వంట చెయ్య 

నేదు. అక్షరాలా నాలుగేహ్హ అతనే స్వహస్తాలతో వండి పెట్టాడు.... .... వెప్బు 

డేనా ప్రాక్టికల్ క్లాసుకి పొద్దున్నే ఏడింటికి అతను కాలేజీకి వెళ్ళిపోతే టిఫిన్ 

తినడానికి 'సళోబల్ క వెళితే అయ్యరు చెట్నీ తినడానికి ఏడు పొచ్చేది, సెలపులకి 

సది హేనురో జులు ఇంటికొ చ్చేసి తల్లి చేతివంట తింటున్నాకూడా రామనాధం 

వంటకోసం నాలుక వాచిపోయి ఉండేది; అంత చక్కగా రుచికరంగా చేసే 

వాడు. 

స్టూడెంట్స్ వండుకుంకే ఏముంటుంది మహా, వేపుడు ముక్కలూ ఉడికీ 

ఉడకని అన్న మేకదా అనుపంటున్నారే మో... మేం ఉండేది మల్లాది వారి దేవి 

డీలో. మా రామనాధం రుబ్బు రాయీ, సన్నికల్లూ మూడు రకాల నూరుడురాళ్ళు 

అన్నీ సరాసరి రూమ్లోకి రవాణా చేయించాడు. ఉల్లి, మెంతి, మసాలా, పచ్చి 

కారం పెట్టిన కూరలు...వేపుడు, కాల్చుడు, ఉడక బెట్టిన, నానేసిన పచ్చళ్ళు_ 
డోసకాయి స్హ్ము కెయ, దబ్బకా "య, టొ మబోలాంటి "ఇంప రరీ ఊరగాయలు 

ర సాలు, సాంబార్లు, పులుసులు.__పాయసాలు, పరమాన్నాలు, చితాన్నాలు 

అన్నీ చేసేవాడు ఆదివారం వస్తే ఛస్తే ఎక్కడికీ కదిలేవాడు కాదు; కద 

ల్నిచ్చే వాడుగాదు. సన్డే మనకి ఫన్డే; కుకింగ్ ఎక్ స పెరి మెంట్స్ చేద్దాం, 

అంటూ ఏదో ఓ స్పెషల్ తయారుచేసేవాడు; రుచిగావున్నా చెయ్యడాని కాల 

స్యం అయ్యేకూర ఏదో ఆవేళ చేసేవాడు, ఆదివారం మా రూమ్కి రాగల 

గెస్టుదె అదృష్టం, 
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అతనికి వంటరావడ మే అతని తప్పుగా పరిణమించింది. అతను చేసి 

ఏ తినేసి, మెచ్చుకున్నటే మెచ్చుకొని, ఆ ధోరణిలోనే అతన్ని హేళన 

చేసేవారు, చాలామంది. 

కోని పాఠ పాండిత్యం విజృంభించడానిక్కా రణం అప్పటి ఇంగ్లిషు 

వరొగారు. ఆయన చేతుల్లో వొక స్కాలర్ షిస్ వుండేది, అది తన ర్ 

కిప్పించమని అడగడానికి వోరోజు పొద్దుపే వెళ్ళేడు రామనాధం. అతను 
లో ఖో te వి ఇ 

వెశే,స5కి ఆయన చాలా కంగారుగా ఉన్నారట; ఎవరెనా స్టూడెంట్ కనిపి సే 
లీ) 

ళు 

చాలునన్నృట్టు చెరుగులు చూస్తున్నాట్ట. 

|. గ్! ఇ : es ౬ 

'ఎ ఇయం అబ్బాయో నువ్వు! ఫస్టియరా?..... స్కాలర్ షిప్ కోనం 
tba 

నాటి సర, మంచిది; చూద్దాంగా నీ, నీకీ వూళ్ళో ఎసర్నేనా నీట జఒజచాావా* సం, 
ళు h 

దాహ్యాణీ తెస్తే కొంచెం పిల్చుకురా నాయనా... ఇంట్లో ఇవాళ శ్రదినం; ' ope అవి ( ౧ ది 
నద్ర లే కో ఆవిడ అవతల కూచుంది; సాయం ఒసానన్న చుటప్ష Rian చట ౨విడ అవతల ww అది ళ్ లి ము! భుటు డ్ ఆదు! బె ఇ వ హౌ కి ne a] ట్రీ ఆవి 

డకి మెలట!” అన్నాట ఆయన. 
షా టె 
Oe rr ఇ అధి ఏ. 2093 
సర్రండి; కాని ఎన్ని ఏస్తళ్ళు రసాయం డి? 

“దాని కేముందిలేవోయ్, ఇప్పుడు వి స్టళ్శనిబల్టీ రేటు మౌట్లాడుకొందుక్రు 

కాన, భా ఛి | లా! చే - | భులెదు. పది రూపొయలై నాసర, ఇచ్చేస్తాను. వెళ్ళి ఎవణ్లో ఒహళ్లో అర్హం 

గా లాక్కురా?” 

“అదిగాదండి! ఓ పాతికమంది లోపలై తే, తమరి కఖ్యంతరం లేర ఫ్రోశ్రే 

నేనే లాగించేసానండి” అన్నాట యితను. 
(mar, [హక 

“ఆ€ ఏమన్నావ్? నువ్వా? నిండా సథ్ధెనిమి దెళ్ళులేని బొటికాయివి!? అని 
థి యు 

అళ్చళ్యపశ్హాట్టి అయన. ఎక్కడా ఏమీ అభాసుకాకుండా పితృకార్యం 
ఒద్జికి పోయేసరికి ఆయన మళ్ళీ ఆశ్చర్య పడ్రాట. 
a క | డిన 

కా౭డకేరాక, ఇంటర్వెల్ సమయానికి ఇంటికీ అఘోరించక పొద్దున్న 
ఎ | 

wr వటి అల్ల నల్ల ద సారీ. ర వాస ౪ నగ వెళ్ళినవె చు ఏమైపోయాడో అని విచారించును.టూ ఇంగ్లీష్ చీఫ్ గారింటికి 

సితే, బుక డ గావంచా కటుకొని ఆఖరు వాద్య గారు ny A న ర గ్రా 9 _ 3 శు యగ యు. వేచుతున్నాడు, రామ 

నావం, 

ఆ రోజున నా భోజనం కూడా అక్కడే, 
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భోజనానికెశ్ళేం. లెక్కల సెకన్లు కెండూ కలిసి మేం నూట పదహారు మంది 
అబ్బాయిలూ, నల భి ఇద్దరు అమ్మాయిలూ. కెలుగు లెక్చరర్ గారూ సంస్కృతం 

మేష్టారూ పెద్దలు, ఆ ఏడాది కా _రీక పున్నమి సోమవారం పడింది. పిక్నిక్ డే 

అని “సెలవిప్పించేశారు. మొ త్తం కాలేజీ అందరూ పిక్నిక్స్కి వెళ్ళిపోయారు. 

కోటిస పల్లి వెళి ఫినవాళ్ళూ, అంతర్వేది వెళ్ళినవాళ్ళూ, ము_క్రేశ్వరం వెళ్ళిన 

వాళ్ళూ. 
సామాన్లూ, వంట(భ్రాహ్మలూ, ఇద్దరు లేబరేటరీ అ'పెండర్యూ ఓరోజు 

ముందుగా నే వెళ్ళారు, మేం నాలుగు బస్సుల్లో సోంవారం వుదయం అయి 

దింటికి కాకినాట్లో బయల్దేరి, సరాసరి సమ్ముదపొడ్డు కెళ్ళి. స్నానాలుచేసి. నిక్కీ 

సీలిగీ తొమ్మిధిన్నరకి తోటలో కొచ్చేసరికి, ఇంకేముంది! వంట (బాహ్మల్లో 
హెడ్డుని కాస్తా పాము కరిచేసిందట. అందరూ వనంలేదు భో జనాల్లేనంటూ 

కూర్చున్నారు మేష్టార్థిధరూ. అ(పదిష్షకి వెరచి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన బస్సుల్లో 
ఓ దానిమీద అత న్నెక్కి-ంచి పిఠాపురం ,మిషనాసుప తికి వెళ్ళ రు; అక్కడ 

కుదరకపోతే పాముల నరసయ్య దగ్గిరికి వెళ్ళాలని వాళ్ళ వుద్దేశం, 
అసలే వుషారంతా పాడై పోయింది; పెగా అసి ఫ్రెంటు వంటాయన నేను 

'సేమిరా వండనన్నాడు. సీనియర్ మీద భ కేమో అనుకున్నాం. కాదుట వంట 
తనకి కొత్తటం అందులోనూ కౌలేజీపిల్లలు కదా; ఏ మాతం బెడిసికొట్టినా 

పచ్చడికింద త న్నేసారని భయంట, 

“అంతేకదా!” అన్నాడు రామనాధం. “నీకేం భయంలేదు; నువ్వు పైపన్లు 
' చూడు. నే నున్నాగా!” అంటూ పంచె బిగించాడు. 

సదిహేను నిమిషాల్లో తలాకాస్త వుప్మా కాఫీ; మాకందరికీ పడేసి, 
కార్యక్రమంలో పడ్డాడు. ఆవేళ ఆడ పిల్లలందరూ చేరి, పం_క్తిలోకి అతను 
వెజిటబుల్ పలాపు వర్డించడానికొస్తే “వంబొచ్చిన మొగాడికి" అంటే “జి 
అంటూ నినాదాలు శ సేరు, రెండుసార్లు ఆశ్చర్యంలో మునిగిన రామనాధం 

మూడోసారి కల్లా సద్దుకొని “చదువొచ్చిన ఆడవాళ్ళకి” అని, “జై” అనిపించి, 
అందర్ని ఆనందంలో ఆహ్తాదంలో ముంచాడు. 

కీ % k ¥ 
మేం థర్ డియర్. చదువుతుండగా కాలే జీలో (వ వేశించింది కళ ఏదు. 

న్నానూ?...క 3 చెక్స్! ఆయేడు కావేజీలో “కళ (పవేశించింది. ౨౨సలే చలాకీ అయిన 
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అష ౯ పి.ఆర్.కాలేజీ. మొగపిల్లల క శ్ళెవ్పుడూ ఆ మెమీదే సండేవి 

నిస్సహాయంగా. కళకి ఎవర్నో ఒకర్ని ఏడిపించడం సరదా, అని త్వరలోనే 

రించమసి తెలుగు మాస్టారికి ఇచ్చింది కళ, ఆ ఆ వ్యాసాన్ని. మొగాళ్ళకి వంట 

షయం, అంటూ ఓ పరా. రొమనాథం వంట గురించి cd £3 ర్ట స్ 0 [రా G ట్ ల 
ఓం 

vt వ 

తను విన్న కోగటాలు య రాసూ స్యయంగా చూడలేక పోయినందుకు తన దుర 

దృష్షాన్ని నిందించుకుంటూ; ఆవిధంగా అతన్ని అభినందిస్తున్నానని (వాసింది. 

తెలుగు మేషారికి అందులో ఏదో స్యంగ్యం గోచరించి. రామనాథా సన్ని కేకేసి, 

ఇది చడివి (పచురించడం నీ కిష్టమేనా. కాకపోతే (పచురించను అన్నారు. 
రామనాధం తనకేమీ ఆ అభ్యంతరం. లేదన్నాడు. అయితే తెలుగు మేష్టారు (కిందని 

ఓ పేరా సమాధానంలాగా (వాస్తూ వంట విషయంలో మగ _. ఆడ అనే శేడా 

సమాజం కుటుంబాలుగా సంస్కృతి పొందడ ౦వల్ల, డ్యూటీలు పంపకౌలయి 

పోడంవల్ల ఏర్పడ్డదనీ, మొట్టమొదట్నించీ కూడా మొగవాశ్ళే మంచి వంట 
వాళ్ళనీ, పురాణకాలంలో కూడా నలుడు, భీముడు అనే పురుమల్నే పొక్ష (పవీ 
ణులుగా ఉదహరించారుగాని. స్త్రీలుబాగా వండినట్టు ఎక్కడా నిదర్శన మేలేదనీ, 

నేటికీకూడా భో కలు అయిదారు మందికీ మించిపోయే సరికల్లా, స్త్రీలకన్నా 
అసి పురుషుల విజయవంత మైన పాఠ (సవీణులుగా (పపంచం అంతా గుర్తిస్తన్నా 

ట్య చర్చించి (బౌ "సేద. 

లో 

అక్క ణ్నీంచి రామనాథం విషయంలో అబ్బాయిల్లో నూ, అమ్మాయిల్లో నూ 
కూడా ఒక చై తన్యవంత మైన చిలిపితనం చెలరేగింది, రామనాధానికి కె పెన్ 
కుక్ అని పేరే పెట్టారు, ఆడపిల్లల కౌమన్ రూమ్స్లో నువ్వు వంటొచ్చిన 
మొగాణ్నీ పెళ్ళాడే, తీరిపోతుంది! అంటూజఒకర్నొకరు హేళన చేసుకో 
సాగారు, 

క్రళ్ల అమ్మాయిల హాస్టల్లో చేరలేదు, బంధువు లెవరో కౌకినాట్లో ఉ౦ పేను, 
వాళ్ళింట్లో పుండెది. వౌళ్ళిల్లు మేం కాలేజీకి వెళ్లే దారోనే, గా ళా ్డ 

ఓ నాడు మే మిద్దరం కాలేజీకి వెళతూవుంశే, వాళ్ళిల్లు ఇంకా కాస్త 
అజ 
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దూరం పుందనగానే కళ మా శేదురొచ్చి, “చిన్న అపడలో పున్నాను కాస్త 
సాయం చేసారా?” అని చాలా మర్యాదగా అడిగింది. 

రామనాధం నా వేపు చూశాడు. 

“ఆయన చెయ్యలేర ౦డీ: మీరే... అంది కళ, 

ఇద్దరం ఇంట్లోకి ఆమె వనక ఎళ్ళాం,. పొయ్యిమీద ఏదో గిన్నె ఆవిర్లు 

కక్కుతోంది. పక్కనే కత్తిపీట. సగం తరిగిన వీరకాయ ముక్కలూ. సగం 

నూరిన ఉల్లి, వేపిన కందిపస్పు-_.ఇలా ఏమికేమిటో ఉన్నాయి. 

“మా చుట్టాలు ఊరికెళ్ళారండీ. చుట్టుపట్ల _తెలిసినవాశ్ళెవరూ లేరు, 

రెండురో జులై వండేసుకుంటున్నాను. తీరా ఇవాళ సగంలో.” అని సిగ్గు 

సడ్డది కళ. “ఇందాకట్నుంచీ కమలా, సరోజా, పద్మ, రామలక్ష్మి ఎవరేనా 

వస్తారేమో అని చూస్తున్నానండి. ఎవ్వరూ రావశ్లేదు. ఇంతట్లో దేవుళ్ళాగా 

కనిపించేరు మీరు. పొయ్యిమీద్ది ఏమైపోతుందోనని కంగారుపడి మిమ్మల్ని 

(శమ పెట్టవలిసొచ్చిందండి” 

“ఓహో, అలాగా!” అన్నాడు రామనాధం. “సరేనోయ్, రామదాసూ! 

నువ్వెళ్ల నేనొక అరగంటలో ఒచ్చేసాను” అన్నాడు. 

“ప్ ఎందుకులేవోయ్, లేనిపోని గొడవ! అ వుడికేది అన్నమల్లేవుంది; 

అయిదు నిమిషాల్లో దించేసి అట్లా బజారుకి పోయి ఎదైనా హోటల్నుంచి కాస్త 

కూరా చెట్నీ సాంబారూ పంపితే పోలా?” అన్నాను. 

కాని అతను ఒప్పుకోలేదు, 
“ఆప్లరాల్ ఇందులో ఏముందిలేవోయ్, కూరలు తరిగే వున్నాయి. 

పొయ్యి వేడిగా ఉంది, అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అలా బజారుకి వెళితే మాతం 

అరగంట అవదా ఏమిటీ? ఆ అరగంటలో ఇక్కడే అయిపోతుందిగా, మళ్ళీ 

ఎందుకూ, సామాన్లు వేస్టు; నువ్వెళ్ళు: నేనొక అరగంటలో వొచ్చేస్తా” 

అన్నాడు. 

“వెళ్ళిపోఅక్కర్లేదండి. కావాలంటే మీరు ఆయనా కూడా ఇక్కదే భోం 

చెయ్యచ్చండి: నాకు అంచనా తెలియక కొంచెం బియ్యం ఎక్కువే పోసినట్టు 

న్నాను.” అంది కళ. 

“థాంక్స్ మౌ భో జనాలయ్యాయి.!” అన్నాను నేను కొంచెం త్రీవంగా 

రామనాధం అప్పటికప్పుడే కాళ్ళు కడిగేసుకొని అన్నం గిన్నె మూత 

h 
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తెరచి గరి చేసి ఒక్కసారి కలిపాడు. అన్నంగిన్నె, గరిటె, సొయ్యి అతన్ని 

ఆకర్షించే స్తాయి ఆలా) 

“కొంచెం ఎక్కువ పొయ్యడ మేం ఖర్మ! బాగా అయిదారుమందికి సరి 

పడా పోసేద. ఇంర అంచనా తెలియక పోడం౦ నేనెక్కడా చూళ్ళేదు!” అన్నాడు 
బడా బులు. క్వ 

చరాచరా నడిచి ఇనతరి కొచ్చేళాను. 
సాయంత్రం రామనాథం చె ప్పేడు...అంతా వట్టిదేట. ఐదుగురు 

అమ్మాయిలట, మొ త్తం. మిగిలిన వాళ్ళంతా మేడమీదో ఎక్కడో వుండి 

వృంటారుట, తను వంట పూర్తిచేసి ఇవతలికొస్తూ వుంచే గలాగలా చిప్పుడు 

చేసేరట, “క్ర గాచుకేషన్స్ కా పండెం గెల్బ్చేవు. భో జనాల పార్టీ పీది, 

సాయంత్రం సినిమా పార్టీ మాదీ, అసలింతకీ రుచెలావుందో చూద్దాంపదండే, 

నలభీమపాతం?”” ఇలా అనడం, నవ్వుకోడం వినిపించిందట. 

“ఏడుస్తూ కూచో, నీదే తప్పంతాను! నువ్వే వీధినపోయేది తెచ్చి వీపుకు 
కున్నాప్,” అన్నాను రామనాథం తెల్ల మొహం వేసేడు. “సారీ రామనాధం! 

నాకో పం అగళేదు.... వాళ్ళు .... డెవిల్స్. వాళ్ళ నెందుకు నమ్ముతావ్?” 

ఖ్ ¥ x 

మేం ఫో రియర్ చదువుతూ వుండగా రామనాధానికి ఒక వుతరం 

వచ్చింది. 

“డియర్ (ఫెండ్. 

నేను మీ గురించి చాలా వీనియున్నాను, మీరంపే నాకు చాలా 

యిష్టము. మిమ్మల్ని పెండ్లి చేసుకోవాలని, మీ దగ్గర అనేక విషయములు 
నెర్చుకొనవళనని వుండును. కాని, అడిగే టందుకు ధె ర్యములేదు. మీరు మా 
కాళ్ళతో మౌట్లాడినచో చాలా సంకోషించెదను. ఎక్కువ (వాయుటకు సిగుగా 

గట్టీ. 

ఇటు, 
య 

రామ్మపియ, 
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రెండురో జులు భోగట్టా చెయ్యగా తెలిసింది. రామ్మపియ అనే అమ్మాయి 

ఫన్లు ఇయర్ చదువుతోందని. ఫిజిక్ లాబొరేటరీతో అ అమ్మాయి రికార్లూ 

శెలుగు ట్యూటర్ గారి దగ్గిర ట్రాన్స్ లేషన్ ఎక్సర్ సైజు పుస్తకం తీయించి. 

రాత ఆ అమ్మాయి దేనని తెలుసుకున్నా 0. 

అప్పుడు వాళ్ళవాళ్ళనిగురించి "భోగట్టా చేసేం, 

వాళ్ళ నాన్నగారు రిటెర్తు టుచాకో ఇన్న్ పెక్టిరుట, వొళ్ళిల్లు జగన్నాధ 

పురంలో, కరవ సెళ్ళే దార్లో బస్సులో ద్దు (పక్కనేట. 

ఉత్తరం వచ్చేక వరసగా పది పన్నెండు రోజులు రామ పియ అనే ఆ 

అమ్మాయి కాలేజీకి రాలేదు. 

“బహుశా ఈ ఊఉ సత్తరిం అందేక తనవోనం పితుకుతారోని' ఉశి పొంచి, కన 

ఎడానికీ సిగ్గువడుతోం చేమోలే!” అన్నాను. 

“ఇంతకీ వాళ్ళింటి కెళ్ళి మాట్లాడి తే తస్సులేదుగా?, అన్నాడు, 

“ఇంటికే వెళ్ళి మాట్లాడ దాం. తనతో మాట్లాడమని ఆ అమ్మాయి రాయ 
లేదుగా రాసినా అది నమంజసంకాదు....మరో కొన్నాళ్లు చూదాం. నీకు కన 
బడ్డానికీ సిగ్గుపడి కా లేజీ ఎన్నాళ్ళని మానేస్తుంది? అమ్మాయిని చూడకుండా 

మాటలు జరపడ౦ అనవసరం. ఆమెకు ఎంత నువ్యం కే ఇష్ట మైతే మాతం 

నువ్వామెని చూడకుండా ఇష్టపడ కుండా మాట్లాడం దేనికి?__ఇంటి కెళితే 
చూడొచ్చనుకో. అయినా అక్కడి కెళ్ళి చూట్టం ఏ ఖర్మ! కాలేజీ లోనే నిజ 

సర్వూపం కనబడుతుంది. ఇంటిదగ్గర కంచేనూ,” అన్నాను. 

రామనాథం వినలేదు. త్వరగా తేరిపోతే మంచిది. నొ కిలా" మేటర్ 

"పెండింగ్ పెట్టడం ఇష్టం లేదు, 

ఆ ఆదీవారం ఉదయం సిటీ బస్ ఎకి, జగన్నాధపురం వెళ్ళం, 
విజ్వాలయం 0 

దొరికింది, 

ఐరండాలో నిలబడి గట్టిగా “ఏమండీ!” అని కేకేశాడు రాచునాధం. 

ఇం వై యేళ్ళచ్చాయి ఒకతను తలుపు తీసి యివతలి కొచ్చి “ఎవరండీ?” 

అన్నాడు. 

“నా పేరు రామనాధం. ఇతను రామదాను. మేం ఫోర్తియర్ బి, ఏ. ఈ 
యింట్లో రామపియ అనే అమ్మాయుందా?” 

a 

గరే దిగిపోయి నదుచుకుంటూ వెశే,0. వాళి+లు త్వరలోనే 
౧ ళం ఇగ 
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"సరే, మేం మీ) వసాం. మీ న్నగా రొ సె, రామనొావంగా రొచ్చేరని 
శ pret.) అలాని 

వ ౨నొవం ఎవరంటే, రామ పియని అడగమనండి; చెబుతుంది.... బి 

స్వుదు కావాలంటే అప్పుడు కబురుచెయ్యచ్చు. నా ఎ(డస్ మీ సిస్టర్ 
య 

లోపల్నుంచి నప్వులు వినబడ్డాయి. అందరం అటు చూసేం. తెరిచివున్న 

తలుపులోంచి ఏం కనబడదు. పక్కనుంచి శబ్దాలు వస్తున్నాయి. 

*కౌపెన్ పక్ కనిపెటిన [వాంతం ఏదిరా. అనీ ఓ అమ్మాయి అడుగు 
(౨ శ 

“కుక్ జల సంధి న ఎక్కడుందిరా?! 

'వంటింటికే గంజి కుండీకి మధ్య!” మళ్ళీ నవ్వులు. 

ళ్ళు మూనుకోండిరా-._.ఏమిటా అల్లరి.._.ఇవతల పెద్ద మనుషులు గ 

(ల 

నిలబడి మాట్లాడుతూ వుం పేను ! 
ఇంఠలో ఓ పెద్దాయన వీధిలోంచి వచ్చారు, “ఒపంయోాా? అంటూ మె 

అప్పటికే రామనాథానికి కొంచెం కోపం వచ్చింది. కాని, అంతకుమించి 

“నా పేరు రామనాధం...” అని (పారంభించొడు. 

లోపల్నించి సన్నగా *వల్ల కౌట్లో రామనాధాయ !” అని వినిపించింది, 
గ అర చ చకచకా లోపలికెళ్ళి, ఎవర్నో ఠపీమని కొట్టడం, 

సొరీ సె 
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. పెద్దాయన వుత్తరం అందుకోబోయాడు. కాని, రామనాధం ఇవ్వలేదు. 
జీ, అంతా చదివశాడు. కోపంతో, లోపలికి వెళ్ళి, “చిన్నీ” 

ున్నటు౦ది. *యేమిపే. ఆ రాతలూ 7?” అని గద్దిం రు 

చాడు. 

“మరేమోనే చిన్నక్క రాయనంటూం౦ పే కూడా కళక్క_ రాయమంది 
నాన్నా. నీకేం భయంలేదు ఏవరూ ఏం అనరూ అని........ ) 

“ఛీ నోర్ముయ్ ఇన్ని తెలిసిన దానివి ఆ రోజే ఎందుకు నాతో చెప్ప 
లేదు ?.__మొహం చూడు | సిగులదుప ? అది రాయమందిట, నువ్వు రాశా 

! అది ఉప్పుకేటో దూకమంటకే దూకుతావుపే? పుట ! అది ఉప్పు కుట్ల్ దూకవమంట దూకుజ వు పే? 
- ce 6 అ న, సా 9 

కొచ్చాడు, & 09) తరం ఇలు ఏం“ ఈ 

-- అని ఆయన ఇవతలి 

“ఇవ్వను 

“మీరు క్షమించాల, పిల్లలు ఏడో; చిన్నత నం__.’ 

చి న్నత నం ఆటలు] 

క్షమిసారు'- ఇదే ఇం కెవరికన్నా రా సే _’ క్ 
అజో 

రెం = a Wn a అల్ “ = 9 మ అ ఆ జ్వల 
లోపల్నంచి నవ్వులు. ఇ౧ కపరికన్నా రొ అ వెక్కి రిస్తున్నా రెవరో 

రామనాథం జిబర్త స్తిగా తోపలికి వెళ్ళాడు, “ఎవరండీ ఆ (పాంప్రింగూ, 
వ 

తమాషా అంతా చస్తున్నది'_ ఒవ త మరా? అపూర్వశ వంలు వ్యాసం రాసిన చ 
అనో 

షి వారు మీరె కమా? మీ అపూర్వాళ క్తికి నానమస్కారాలు, మీ దర్శనం ఇక్కడ 
లభించడం అపూర్యుం.... 

ఉమకు నాకన్నా ఎక వడ బ్బు పుందికాపొలు; ౨ంత హూ తాన మాలాంటి 
వాళ్ళకో ఇనా ఆటలాడ్లం అంత మంచిదిగాదు. ఈ ఆటతో ఎల్ల స్పుడూ మీరే 

గెలుస్తూ ఉంటారని (భమ పడరండి, నేను తి ల్చుకుం పే మీకు అపకారం చెయ్య 
లేక పోను! 

“నాకు వంట చేతగావడం మీకంత అపహాస్యంగా వుందా? ఈ దేశం 
వాళ్ళు రోజుకు రోజూ మరీ ఇంత మూర్జులయి పోడం శోచనీయం, 
దేశాలవాళ్ళతో సమంగా చదువుకుంటున్నామని నంబర పడి పోతున్నావా 
అమ్మడూ'_. అయితే మరి చదువులో జ్ఞానం నీ కంట లేదేం? 

Tra పంటొచ్చిన సుగాడై తే ఆడ లక్షణాలుంటాయను కున్నా వా? ఆడ వాళ 
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హార్మోనులతో పుట్టాననుకున్నావా?_ అదోక కళ ! పేరుకి మాతం కళకాదు!_ 
నిజమైన కళ ! అరవై నాలుగు కళలకీ అవకాశం ఇచ్చేది అహారం. దాని 
క్కారణం వంట అనే కళ! దానికివ్వవలసిన గౌరవం గావడం మానేసి, 
అదొక చాకిరీకింద హీనసర్చేసిన శః ద స్తులదీ తప్పు! రోజుకు రెండు రూపా 

యలు పారేస్తే చేకకా కపోయినా ఒచ్చునంటూ యర. రుచులూ అభిరుచులూ 

పాడుచేసే సే ప్రా ఫెషనల్నుని కొనుక్కు. నే మ్ 

రేయ్! 

పెద్దల్లితస్పు. నిన్నని [పయోజనం 
(౧ 

కొని, ఒకదాసికొకటి కలిపీ యిలా మనువ ష్యులతో వినో దాలాడితే కొంచెం 

ప్రమాదం ఉంటుంది, జాగ రో 
- అలానే 

అల్ల అనా తాలి లో మనా 
కేశ సలాగా ఇవతల ఏ చాడు రామినొ వం, “మీ పెర్మిషన్ చేతుండా మీ 

క్కడ మీరు చెబితే వినేది, పట్టించు 

ప దెకదా; అందుచేత నేనే చెబుదామని 

అలతి ఇ శ వాకు 

గ 

నెల్లాళ్ళయిందిం | 

నాలుగు రోజులు ఇక్కడే వుండి , కోర్లువన్' కా కాగానే రోజూ మిగిలిన 
చెమ్ నాతోనే కులాసాగా గడిపిన చాలాజీ, వెళ్ళిపోతూ, అదీ; రెలుకి గంట 
కొ-పేశార ఎత్తాడు రానునాథం సంగతి, “అన్నట్టు మొన్నీమధ్య రామనాధం కని 
పించాషో య” అన్నాడు . 

| ఎక్కడే దున్నాడు?_ ఏం చేస్తున్నాడు?” అన్నాను కంగారుగా, 

పకౌప కౌ నవ్వెసి * “ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలీదు గాని ఏం చేస్తు 
న్నాడో మూత్రం తెదును '” అన్నాడు. 

ఆం కటు చేస్తాడు, వాడిబొంద'! ఎక్కడో వంట చేస్తూవుండి 
స వేశాకో ళంగా నవ్వాడు బాలాజీ. 

నాకు షాన్ నం. పొపం రామనాధం! దురద్భషవంతుడు. ఏడీ 
కు 
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పాలై పోతూ అందులోనే వొక పట్టుదల పెంచుకొని హటాత్తుగా నలుగురి నోళ్ళ 
లోనూ చెడ్డవాడై పోతాడు. బి, ఏ 

మారాడు, 

వాళ్లో సకమంగా, వాడూ వొక మనిషికింద ఎవరూ జ్ఞాపకం పెట్టుకోరా? 

ఎక్కడున్నాడో, ఏం చేస్తున్నాడో 

గార్లు విజిల్ వేసేడు, రై లుకి ఎవర్నేనా దిగ బెట్టడా నికి వెళితే.ఆనందంలో 

వున్నా ఆ వేదనలోపున్నా ఇదిమా(తం తప్పక వినబడుతుంది. 

“సరే, నే వెళ్ళాసానోయ్....మా లాయరుగారి దగ్గరికి మరోసారి వెళ్ళి 
ఒక లెటర్ రాయినావుకదూ!” అన్నాడు చాలాజీ, 

“ఈ ఆఆ షూర్, నువ్వూ లెటర్స్ రాస్తూవుండు” అని చెయ్యెత్తాను, 

టాటా చూపిస్తూ 

ఇంక లాయరూ లేదు, డాక్షరూ లేదు. నా మనస్ను మళ్ళీ రామనాధం 
జ్ఞాపకాలో నిండిపోసాగింది. వాడా దిక్కుమాలిన పాకశాస్త్రం మరిచిపోతే 
బాగుణ్ను. లేకపోతే పతీ చవటా, మగా ఆడా వాణ్ని వంటవాడికించే గుర్తు 
పెట్టుకోడమా। అ మాట వాడితో “నేనేం ఎవరి వంటయినా పొడు చేసేనా? 

చాతనయితే నే చేసినట్లు చెయ్యమను! అందరూ అన్నిన న్లూ చేస్తున్నారుకారూ? 
మెకానిక్ను, ఫిట్టర్సు, "గుమాస్తా_._.అందర్నీ మేకుల పురుగులు, పుస్తకాల 

పురుగులూ అంటున్నారా?”....ఇలా అంటూపోతాడు. ఎవరింటి కేనా భో జనా 

నికి వెళితే “ఈ అవకూర సరిగ్గా కుదరలేదండీ. ఇంకొంచెం ఉడికాక పొయ్య 
వలసింది”, అనీ, లేకపోతే “ఈ పులిహోరలో పులుసు పచ్చివాసన వేస్తోంది, 
కొంచెం వెచ్చగిల్లించి తగల సె ఇంకా నుజొగా ఉండేది...” అనో సలహా 

లిన్వడ మే. ఆడవాభ్ళూ వాళ్ళ మొగవాళ్ళ ఆశ్చర్యవడ్డట్లు నటించడం, 
హేళనగా నవ్వుకోడం, “నా కొచ్చిన శాస్త్రం మరిచిపోడం ఎందుకు? నాకురాని 
ఏద్యలు నేర్చుకోడం ఎందుకు?___ నాకెవరూ ఉద్యోగాలు చూసిపెట్టక్క రేదు, 
కస్త పెట్టుబడి పెట్టండి. ఫస్టు క్రాసయిన హోటలు పెట్టి చూపిస్తాను నొత డొ ఖా” 
కాని వాడికి తెలిసిన వంట హోటలు వంట కదని వాడికి తెలియదు. 

ఫాట్ ఫారం టికెట్ యిచ్చే సి టె టపడుతూఉం"పే “ఏమండోయ్. 
కులాసా?” ఆని మృదువై న పలకరింపు వినబడింది, వక్కకి తిరిగి 

ఏ, ప్యాసయినాక అర్నల లో అయిదు ఉద్యోగాలు గ 

శిజనిణి ఇ ని శిఖ 
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“సవమస్కాారిం కమారేవిగిాతా!.... ఏమిటి ఎపర్నన ధిగ ఒట్టడాని 

కొచ్చారా?” 

రమాదెవి పెంకెళనంగా నవ్వింది, “దిగ బెట్టడొనిక్కాదు బా సాగ 

నంపడానికి! ఇర వై రోజురైంది. మా అన్నయ్య తి తోడల్లుడు; కొత్తగా "పెళ్ళ 

యిందిగా, పెళ్ళాన్ని తీసుకు చక్కా వొచ్చాడు. హెదరాబాద్ చూడ్తానికని. 
% ల 

మా ఒడిగగారు ఊశ్ళోలేకపోయినా మాకు తప్పిందిగాదు. వర్గాల, ధర్మమా అనీ 
0౫ 

గవర్నమెంట్ హాలీడేస్ అనీ మొ త్రం ఇరవై రో జులు తీసుకుంది, ఘటాలు eww) 

కదిడేనరికీ'_... మనో మనమాట సుమండీ. మళ్ళీ. మా అన్నయ్యతోగాని 

ఒధినలోగాని DE 

“కాంగ్! 
{' 

అడదేెమిటండో యె. 

“అంతేగా మరి... మీరు మీ అన్నయ్యతోనూ ఒదినతోనూ చెప్పలేని. 

వొకానొక మాట చెడే ప్పేట౦దుకు నన్ను సెలక్ట్ చేసుకున్నందుకు!) 

రమా దేవి నవ్వింది. 

“అబ్బా. ఏం చుట్టాలోకాని పర్ ఫెక్ట్ బోర్ డమ్. ఎన్నాళ్ళు తిని వెళ్ళి 
పోయినా పర్వాలేదుగాని__ (పనంగాలు?.... గవర్నమెంటు పనీ. వెట్ 

సీయింగూ (ప్రోగాం వేసుకొని ఆయనగారు ఒచ్చేడు. ఆ కాలక్షేపం సరిపోక 
మధ్య నా గొడవ ఒకటీ, ఆయనకి'__ గడియకోసారి నా స్కూల్ గురించి 
జీతం సంగతీ అడుగుతాడు, భోంచేస్తున్నంతే సపూ నౌ వంట మెచ్చుకోడంతో 

సరిపోతుంది... లేకపోతే ఆయనగారి  నూలీమేరీడ్ వైఫ్? గార్ని వండమంటానని 

భయం కాబోలు, ఇంక "టెమ్ దొరికితే చాలు; నా మేరేజ్ సంగతి ఆయనకో 
బ్రేడ్ విజినెస్లా అయికూచుంది!” 

“మరలా ఆగహించడం నాకు చాళ సంతోషంగా పంది." ఆన్నాను 
నేనూ పెంకెతనంగానే నవ్వుతూ. 

“ల దేమిటి, మళ్ళీను?” 

“అంటే మరేమీలేదు.... మీకు పెళ్ళి కాలేదన్న విషయాన్ని లోకులు 
గు _రిస్తున్నార రని మీరు తెలుసుకోడం, వాళ్ళు మీ పెళ్ళి (పస క్రి క్తి తేవడాన్నిమీరు 
మృదువుగా ఖండించడం... ఇలాంటివి వుంచే, (పస్తుతం' మీరు పెళ్ళికి చాలా 
సుముఖంగా వున్నారన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి... పది హేను పదహో రెళ్ళ 
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అమ్మాయిని, ఏమే చావని పెళ్ళాడతాపు"ే ఆంటీ; “ఫో నౌన్నా'ి' అంటుంది 

చూపేరూ, అలా. లేవూ మీ మాటలు?” 

“సరిపోయింది, సజ్జు! ...” 

“సోసీలెండి; మీకు తోపల ఆనందం, పెకి ఆ(గహం తెప్పించే 
విషయం మాట్లాడ్రం నాకు క్షేమం కాదు... ఇంటి కేనా?” 

“ఆగ ఒకసారి మీరూ రాకూడదూ?” 

వెళ్ళొచ్చు, కాని, వెళితే నరసింహం ఒదిలి పెట్టడు. అతని కిప్పుడు 
ఈ వయసు పెరిగిన కన్య పవా హసమస్య చాలా వా ధాకరంగా వుంది. అందులో 

దింపుతాడు నన్ను. ఏవేనా సంబంధాలు చూస్తున్నావా అంటాడు. చేకపోతే 

ఫలానా సంబంధం ఎలాపుంది. నీ అభి పాయ. మేమిటి, అంటూ వివరాలు 

ఏకరువు పెడతాడు, 

బ నసృక్క్కాం౦. 

“చిన్నప్పుడు పెళ్ళి చేసేస్తె బాగుండిపోను” అంటాడు నరసింహం, 

“ఎందుకు చేసేవుకావూ” అంటే అప్పుడలా అయిపోయిం దంటాడు. పది 

హేనేళ్ళకి స్కూలు ఫైనల్ ప్యాసె. ఇతను మొట్టమొదటి సంబంధం తెచ్చిన 
నాడు... “నాకు పెళ్ళొద్దన్నయ్యా, నే చదువుకుంటా” నన్న చెల్లి మాటలు 
ఎంతో యింపుగా వఏనిపించిపుంటాయి. అప్పుడై శ్రే డబ్బో, చదువో, 'ందమో, 

గుణమో ఏదో చూసి తృప్తి పిపడి అయిందనిపించే సేవాడు... ఏడెనిమిదేళ్ళ 

గడిచిపోయోయి. ఇస్పుడు రమా దేవి (గాడ్యుయేట్ అయి, రివిన్యూ డిపార్డు 

మెంట్లో టెపిస్టుగా, గుమాసాగా రెండళ్ళు పనిచేసి. బియో్యడీ అయి, టీచర్గా 

చేసోంది. ఇ ఇపుడు చూడి నోయే వరుడిలో గుణం కనబడాలి. అందం కనబడాలి, 

చదువు కనబడాలి. డబ్బుకూడా వీల యినంతగా కనబడాలి. (ప్రూడెన్స్ అనే 
ముసుగు వెనక చంపుకో లేన నన్ని కోరికలు వుంటాయి... నిజమే. అప్పుడు పెళ్ళి 

చేసేస్తె ఆకారం, సంస్కారం, భాషా, భావాలు ఏపీ యిప్పుడా మెలో ఉన్నట్లు 

వుండకపోవచ్చును. కాని. అలా ఆలి రోచిస్తూ కూచోడం సంప్రదాయం కాదు, 

నే ననుకున్నట్టుగా నే నరసింహం, ఒక పేపర్లో ఎడ్యర్ సెజ్ మెంట్ కి, 
ఎ్యరసిరాతో చుట్టూ బోర్డర్ గీసి... రమ కోసం... అని 'వాళాడు. కుశల 
(సళ్నలు అయ్యీ అవగానే “ఇదిచూడు._” అంటూ నా కందించాడు, ' 

“ఇది మీ'కోసంట, మీరే చదవండి” అని రమాదేవి కిచ్చాను. 
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“ఐతే పెరి చదుషు. అతనూ వింటాడు” అన్నాడు నరసింహం, 

రమాదేవి చదవసాగింది “కావలెను...” 

“గవర్న మెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఉన్నత పదవిలోవున్న ఒక 

ఆంధ (చాహ్యణ యువకునికి వధువు కావలెను. వధువు భారత దేశంలో ఏ 

రాష్ట్రానికి చె చెండినౌ యిబ్బంది లేదు. తగు మాతం అందంగావుం పే చాలు. 

“కాసి వధుపుకు ఇరవెయేళ్ళు దాటి వుండాలి, ఇంగ్లీషు, హిందీ, 

తెలుగు. ఈ మూడు భాషల్లో ఏదో ఒకటి థారాళంగా మాట్లాడం రావాలి. 

దుఖమెన అర్హతి మరిన్ని ఏమిట౦ పే, వధువుకు ఆంధ [బాహ్మణ క్టీభో జనం 

జాగా అవగత మై. అది తయారు చెయ్యడం క్షుణ్ణంగా తెలిసుండాలి. ఈ ఆఖరు 

విషయంలో ఏ మాత్రం వెసులుబాటూ కుదరదు. పరీక్షపెళ్ల్తు హక్కును వరుడు 

పొంది వున్నాడు. పరీక్ష అవమానం అని భావించని కన్యలే ఈ |పకటనకి 

జవావివ్వడం మంచిది. .? 

రమాడేవి పేపరు నేలకేసి కొట్టి “ఎవడో “పిచ్చివెధవలాగున్నాడు!' 
అంది. 

నరసింహం విచారంగా మొహం పెట్టి “నువ్వు ౩ పెద్ద సెసిమిస్లువి రమా” 

అన్నాడు, 

“ఎక్స్క్యూజ్మీ--.) అన్నాను. నేను. “మీ పెళ్ళి విషయంలో మళ్ళీ, 
జోక్యం చేసుకుంటున్నాను___ఇందులో అసందర్భం ఏముందండి?” 

“అసందర్భాని కేముంది?___భారత దేశం మొత్తంమీద ఎందరు యిరవై 

యేస దాటిన పెళ్ళికూతున్భల్నారో తెలుసుకుందికి పేపర్లో వేసినట్టుందిగాని. 

నిజంగా వధువు కావలసి వేసిన (ప్రకటనా ఇది? దీంట్లో పెట్టిన క్వాలి ఫికేషన్సు 
ఇండియాలో అందరికీ సరిపోతాయి!” రమాదేవి. 

“ఆన్ది కా (టర ఈ (పకటనలో స్కోప్ ఆంధ [బ్మాహణ 

అమ్మాయిల కే పరిమితం అయిపుందని నా నమ్మకం.” అన్నాడు నరసింహం. 

'నుస్వ చెప్పినటు ఏ పార్శీ అమ్మాయో సింధీ అమ్మాయో ఎప్టయ్ చేసిందను 
సండాం. ఆవిడకి ఇంగ్లీమ, హిందీ మాట్లాడ్డం ఒచ్చే అనుకో... అయితే ఆంధ 
వాహ్మణ భోజనం మూ పేమిటి?” 
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థి స? | Ue బాగా చెప్పావ్ --షంటర్ వ్యూలో కూ ఇస్పుడూ ఆ వనే చేసూ 

పెట్టొ, ములక్కాడలు ఆవాపిండీ సెట్టో కూరవండమం"జ. ఆ 
కుంటూ. “కమించేను........ 

“అతనుపెనై పరీక్ష అలాగే వుంటుందంటారా?” అంది రమాదెఎ 
“అలాగే వుండొచ్చు; ఇంచుమించు....లేకపోతే ఓ థియరీ పేచెన్నీ 

ముందుగా ఇసాడో' ఎన్నాను....నాకూ నవ్యొచ్చేస్తోంది. ఆ సబ్దక్లే అలాటిదా? 
“నన్ను అడిగితే అది మంచి పద్ద లేనంటాను___) అన్నాడు “నరసింహం. 

“సీ అమ్మాయికి పాటొచ్చునన్నారూ?- ఏదీ ఓసారి అమ్మాయిని అలా నడవ 
మనండీ, చూద్దాం! అనే కుంటి వెధవ (పశ్నలు వేసే వొళ్ళకం టే ఇ దెంతో 

దర్జాగా వుంది” అన్నాడు నరసింహం. 

“అబ్బబ్బా! యి ఇద్దరూ బు|రకథ[టూప్ వాళ్ళలాగా నన్ను ఊదర 
గొక్రైస్తున్నారు;) 

“నిన్ను ఊదర కొట్టాలని కాదు రమా, అలా డిస్కస్ చేస్తుం పే 

పాయింట్లు ఒసాయి_ఇంక అన్నిటికీ మించి, వయస్సు ఇరవై దాటాలన్నాడు. 

తల్లీ దం|డ్రీ బంధువులూ అంతా వున్న పిల్లలకై తే _శ్రనువడీ (భమపడీ తగిన 

సంబంధం అయినా కాకపోయినా తగిన వయస్సనిపించే యీడులో మూడు 
ముళ్ళూ వేయించేస్తున్నారు. ఇరవై దాటినవాన్శ అరుదే.” 

“ఆ విషయం మాతం నేనొప్పుకోను. ఇరవై దాటినా పెళ్ళి క కౌ నివాళ్ళు 

కోకొల్లలు! వీధికి ముగ్గురేసి పుంటారు | కట్న పిశాచి మహత్యం ఏమని 

చెప్పను!” 

“సరే సరే_అందులోకి వెళ్ళొద్దు మనం. అదిప్పుడు తేలదు....ఉన్న 
పళంగా నువ్వు దీనికి ఎప్రయి చెయ్యడ మే!” 

“ఏమో ఆయన వంట "టెస్టు చేస్తానం పే నా కేమిటో దిగులుగానే 

వుంది.” 

నేను నవ్వాను “ఇందాకే కదండీ, ఆయనెవరో. సే వంటలు అద్భుతంగా 

ఉన్నాయంటూ రైలెక్కాడు!’ 

పదిహేను రోజులైంది. 

ఆ రోజు నేను ఆఫీసుకి పోవాలని తొందర  'వడుతూనంపే రమాదేవి 

వచ్చికూచుంది. 
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యు 

సొననీ ఫోన్ చేసిండి” అంది. 

- “నది నిమిషాలే అయితే ఫోన్ చెయ్యనక్క గ్లదు.) 

షీ అరగంట ఆలస్యం అయినా కావచ్చు.” 

“అలా అయితే. మీరు సాయంత్రం. రావచ్చు'అన్నాను నవ్వుకుంటూ, 
“పదండీ, రోడుమీద నదుచుకంటూ డిస్కస్ స్ చేసుకుంటూ పోదాం. రహా 

“మీతో పది నిమిషాలు మాట్లాడాలి. ఎక్కడి కేనా వెళ్ళి ఆఫీస్కి లేటొ 
య 

సా3నికి రోడ్డంతా భ్యదమైన (పదెశం మరొకటి లేదు!) 

“రహస్యం అని నేనన్నానా?” 

“కాకపోతే మరీ మంచిదీ.” 

“సరిలా మాటకు మాట చెప్పుకుంటూ తాత్సారం చేస్తె అరగంట అవనూ 

అవుతంది: నెను మాట్లాడ బోయేది అలాగే వుండిపోతుంది. అదీగాక; అలా 

తొందరగా సంపులోంచి సళ్ళు పడ్డట్టు మాటాడచేను సుమండీ, ఫ్రీజ్. వెళ్ళి 
ఫోను చేసిరండిం) 

“సరే వెళానుగాని సంగతేమిటో క్లుప్త 0గా చెప్పండి సస్పెన్సు భరించ 

శా 

యూసియన్ పదిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఇంటర్ వ్యకి రమ్మని 
ఆర్షిర్ పనిపేరు. మొన్నటి పెళ్ళి ఎడ్యర్ మైజు మెంటాయన పది హెను 
ఇంటే అయిదు తారీకున మధ్య హొ బొదరాబాడ్ ఒస్తున్నాను. ఆ తేదీల్లో ఊళ్లో 
ఉంటారి'ని భావిస్తున్నాను, అని (వాశాడు, అంచేత, ఈ ఇంటర్ వ్యూ 
అయిపోయేదాకా మీ ఆఫీను పని వాయిదా. వెయ్యగలరేమో. అలా అయితే 
మరు నేనూ కలసి ఢిల్లీ వెళ్ళచ్చు. లేకబోతేమా అన్నయ్యని తీసుకు వెళ్ళాలి... 
అన్రి'* 

రండి... ఉండండి ఫోన్ చేసి వొసాను.. .. ఆ కాయితాలు త్రీసి సి ఏదేనా మడత పేచీ 
వెయ్యడానికి వీలు ఉంటుందేమో చూద్దాం.) 

జో 
పక్ష బర వాటాలో డాక్టరుగా రిఇంట్లో ఫోన్ ఉంది. వాళ్ళ ఫోన్ అవసరం ఒచ్చినప్పుడుత స్ప వాళ్ళతో మాట్లాడం. కుదరకుండా ఉందే అని వాళ్ళ ఫోన్ 

శ 
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అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా విచారిస్తూ వుంటాను. ఇప్పుడూ ఆ వనే చేస్తూ 

డబ్బాలో సదిహేను నయా'పె సలు వేసి కార్య కమానికి. ఉప[కమించేను........ 

ఆయింది, 

(పయాణ౦. అందుతో గవర్నమెంట్ పని.._వాయిదా వెయ్యడాని 

కేముంది, పెద్ద? డబ్బు ఎడ్వాన్చు కావాలని నోట్ రా స్తేసరి:.__విల్లు పొసె 

ఎకొం పెంట్ జనరల్కి వెళ్ళి వచ్చేసరికి పదిహేనురో జులు కళ్ళు మాసుకుని 

.... గడిచి పోతాయి.... అనుకుంటూ తిరిగి వొచ్చాను. ద్వారం దగ్గిర్నుంచే 

“చెప్పండి” ఇంటూ లోపలికి అడుగు పెట్టాను. 

ఆశ్చర్యం! లోపల రామనాధం కూచుని ఉన్నాడు!!! రమాదేవి 

అతన్ని చూసి లోపలికెళ్ళి నట్టుంది. టీపాయ్మీద ఆమె వొదిలివెళ్లిన 
పెన్ను, పెన్సిలు పరీక్షీస్తున్నాడు రామనాధం. 

“హల్లో! ఎన్నాళ్ళ శకెన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళకి! ఏమి టిలా సడెన్గా ఊడి 
పడ్డా వు, మేఘంలేని మెరుప్పులాగ!!.... ఉత్తర మేనా రాయకూడదా, ఫలానాచోట 

ఉన్నానని ఫలానాచోట పనిచేస్తున్నానని? అన్నాను. 

రామనాథం  తిరువాటుగా ఊపి రిపీల్చుకుని “పొద్దుట జబి.టి.లో 

వచ్చాను. పదింటివరకూ కూచుని, మీ ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసేను. వాళ్లు యీ 

ఎడస్ చెప్పేరు. నుళ్ళీ ఆఫీసుకి పారిపోతావేమో అని టాక్సీ వేనుకుచ కా 
వచ్చాను!” అన్నాడు. 

రమౌ దేవి వెనుక ద్వారం దగ్గిర అవుపడింది, “నే వెళ్ళిరానా రాను 

దాసుగారూ? సాయం(తం మా యింటి వేపొసారా?)” 

“ఓ యస్.కాని. ఇదుగో ఇతను మా (ఫెండ్, రామనాథం... 
ఎక్క (డొ ఉంటం?” 

“డ్తిలీ!) 

“ఢిల్లీలో ఉంటున్నాట్టండి.... ఈవిడ రమాదేవిగారోయ్. వి. ఏ.. వి. 

ఇ.డి టీచర్గా వుంటున్నారు. మా _ఫెండ్ నరిసింహం సిస్టరు. పైగా మాకు 
వేలువిడిచిన పింఠల్లి కూతురుకూడాను.__ఢిల్లీలో నే ఈవిడక్కూడా త్వరలో 
టీ వుద్యోగం అయ్యేటట్లుంది. ఈ నెలాఖర్ని ఇంటర్ వ్యూ వుందిట.” 

ర్చ హో, అలాగా!) అని నమస్కారం చేసేడు రామనాధం. “ఢిల్లీలో 

విగ్ విగ్స్ని చాలామంది నెరుగుదునండీ, నా వల్ల ఏ దైనా సాయముంకే 
చెప్పండి, తప్పకుండా చేస్తాను!'._ఎఏప్పుడు [పయాణం?” 

we 
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కమాచదేవి కృతజ్ఞతతో నవ్వింది. “మనీ థౌ౦క్ సా (పయాణం సంగతే 

ఇంకా డిసెడ్ కారేదండీ. ఈయసక్కూడౌ ఏదో ఆఫీ సుపనుందట ఢిల్లీలో 

ఆయనో కలిసి వెళదా మనుకుంటున్నాను. ఇంతకీ ఇంటర్వ్యూ నెలాఖర్ని 

శెండి అంది. 

“శ్తేనూ ఇరవై దాటాశే బైల్లేరుతున్నాను. అంతా కలిసే పోవచ్చు.” 

“జానుగాని, ఎందులో వున్నావు |వ్రస్తుతం? ఆ మధ్య రెల్వేలో వున్నా 

వన్నా రు.) 
- క్ర రైల్వే ఉదో కగం అంతా బోగస్” అన్నాడు రామనాధం....*___కేట 

రింగ్ మేనేజర్స్ కావాలంటే ఎప్పయ్చేసి. వెళ్ళాను సీకుతెలుసుగా, నాకుకుకింగ్ 

మీరే ఇంటరెస్ట్, రెల్వే కేటరింగ్ !'- వెధవది, క లిచెయ్యందే లాభాలు రావను 

కునే ఘటాలు'. ఆఫ్కోర్స్: జీతం నౌలుగువందల ఎనభై యిచ్చేవారనుకో 

రెండేచ్ళ చేసేసరికి మొహం మొ త్తింది.అయినా ఓ సంగతి ఒస్పుకో వాలి: నేను 

విడిచి పెట్టకుండా రెండేళ్ళపాటు చెయ్యగలిగిన మొదటి ఉద్యోగం, అది!) 

“మరి ఇప్పుడో?, 

“ఇప్పుడు ఢిల్లీలో అశోకా హోటల్ లేదూ. గవర్న మెంటాఫ్ ఇండియా 

ది! దాంట్లో వెజిటేరియన్ సెక్షన్ క హెడ్కుక్గా ఉంటున్నాను. ఎనిమిది 

వందలిస్తున్నారు, మొన్న కన్ ఫర్మ్ చేసేరు. .... ఎ చిన్నప్పుడు అన్నిరకొల 

వంటలూ తెలుసుగదా అని మహా గర్యపడేవాణ్లి. కాని మాంనాపోరశాఖని 

నిర్లక్యం చే పేనని తెలియలేదు. అసలు కాంప్లికేపెడ్ తింగ్స్ అన్నీ అందులోనే 

ఉన్నాయి, పైగా ఈ అశోకా హోటల్కి విదేశాలనించొచ్చే అతిధులెక్కువ. 

వాళ్ళంతా మాంసొహారులే. అంచేత ఆ సెక్షన్ హెడ్డ మొత్తం హోటల్ హెడ్ 

కింద పరిగణించబిడతాదు. ఆతని జీతం కూడా ఎక్కువే-_నాది ఎనిమిది 

పందలనించి పదహారు పందలవరకు. అతనిది వెయ్యినించి పద్దెనిమిదివందల 

వరకూను!1] 

నేనూ రమాడేవీ నోళ్ళు తెరుచుకొని వింటున్నాం. 

__అయిే అక్కడ చేసేది వెజిటేరియన్ అందీ వలకాయకూరా వెంత 

కాయ 'వేపుడూ అనుకుంటున్నా వేమిటి!___కస్టర్ష్ పుడ్డింగ్, కార్న్ పుడ్డింగు-- 
జెల్లీలూ అవీ యూజ్ చేసి___అంతా అదొకరకం,. కన్ ప్యూషన్!: ఇంటికొచ్చి 

ములకా-డల చారు చెయ్యడం మరిచిపోయి పప్పులో కాలెయ్యడ ౦!.ి 
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“ఏదయితే ఎం, పుం పేకదా! మొ త్తానికి పట్టిన పంతం మానేవుగాదు[ి 
ఆన్నాను, ఆనందంలో కొట్టుకుపోతూ. 

“మరేం చెయ్యమంటావు? మీ అందర్లాగా నేను ఎక్సిడెంటల్ గా ఓ 
డిగీ సంపాదించినా, దాంట్లోనే సేల్సుటాక్ ఆఫ ఫసరొ పనీ, టుబాకో ఇన స్పెక్టర్ 
పనీ, హాండ్లూమ్ ఇన్ స్పెక్ట రు పనీ చేసే తెలివుందని నాకెప్పుడూ అనిపించేది 
గాదు....చదువులో చదివిందానికన్నా నాకు మొదట్నుంచీ ఒచ్చిన శాస్త్రం గొప్ప 
దని నా విశ్వాసం! ఇందులో జాగా కృషిచేగే సను. ఇప్పటికి అయిదారు పు _సకాలు 
రాశాను. “ఇండియన్ స్టఫ్; అండ్ హొ ఇటీజ్ క సక్” అన్న పుస్తకం ఒకటి 
రాసేను. అందులో మన దేశ వాళీ కొయగూరల్లోంచి ఎలాంటి పుడ్డింగ్, తయారు 
చెయ్యొచ్చో వుదహరిస్తూ వివరించేను. దాన్ని ఒక అమెరికన్ పబ్లి షర్ పాొత్రిక 

వేలకి కొనుక్కున్నాడు. ఆ పు సకం ఇండియాలో రిలీజ్ చెయ్యలేదింకాను._ 
అమెరికన్స్ ఆ పుస్తకంలో సూతాల్ని రిక గ్ర్నెజ్ చేస్తే మన గోదారి కాలవ 
గట్ల ౦పే కాదు; సొలాలన్నిట్లో కూడా వంకాయలు పండించినా సరే, పొను 
రూపాయి చొప్పున పంపినాస రే, అమెరికన్ డిమాండ్ మీటవలేం....” 

“పెళ్ళి చేసుకున్నావా? 

“ఏమిటి చేసుకోడం... ఎంతసేపూ సినీమా పాటలు పాడుతాను; 
డెన్సులు చేస్తాను; అల్లికలూ, కుట్టూ, చదువూ' సంధ్యా అంటారేగాని నాకు వంట 

దాగా ఒచ్చునన్న పిల తటస్త స్టపడ లేదు దాసూ!.__ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విసుగెత్తి ఆ 
మధ్య ఒక (పకటన సశ సీను_వాజోయ్, నొకు చదువూ, సంధ్యా, కులం, భాషా, 
ఆఖరికి అందం 'వీట్లతో పనిలేదు. ఇంత అన్నం, వంకాయకూరా కొబ్బరికాయ 
పెరుగు పచ్చడీ చేసి పెట్టగల పిల్ల కావాలి, అని!__ హోల్ ఇండియాకి ఆరు 

అప్లికేషన్లు ఒచ్చాయి! ఇద్దరు అరవ అమ్మాయిలూ, ఇద్దరు ఆంధులూ, ఒక 
కన్నడం అమ్మాయీ, ఒక "పంజాబీ ఆవిడా 1” 

నేను రమాదేవి వేప్ప చూశాను. ఎ[రగా అయిపోయింది ఆమె మొహం, 
తల దించేసుకుని, మళ్ళీ ఏమనుకుందో మామూలుగానే ఉందామని (పయత్నిం 

చంది, 

మావాడు దంచేస్తూనే ఉన్నాడు, “_పంజావీ ఆవిడని ఢిల్లీ తోనే చూసేనుః 

ఏం లాభంలేదు. కన్నడం అమ్మాయిని మాస్ రమ్మని, అక్కడికి వెళ్ళేను, 
అక్కడే అరవమ్మాయిలిద్దర్నీ చూసేను. అఫ్కోర్ నై అరవ్వాళ్ళిద్దర్ణోనూ ఒకా 
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మన వంట దాగా తెలుసు, నునవీ వాళ్ళవి వంటలు ఒకతేనందుందామె; 

అది రెటు కాదనుకో. కాని, తెలుగు వాళ్ళ పులుసుకీ_అర వ్యాళ్ళ సొందారుకీ; 

el గ్ర లో రి 

హలో 

పచ్చడికీ అరవవాళ్ళ చెట్నీకీ, తేడాలు చాలా డి పెయిల్టుగా ఆ 

అమ్మాయికి తెలుసు. ఆయ్యంగార్ల పిల్ల. వైజాగ్లో ఆనర్స్ సగంచదివి వాళ్ళ. 

నాన్నగారు పోవడంవల్ల మధ్యలో మానేసిందట, ఎంత అందంగా ఉందను 

కున్నావ్! చిదిపి దీపం పెట్టొచ్చునన్న మాట పుట్టడాని కలాంటివాశ్ళే కారణం 

__ఐతే ఆ అమ్మాయి తెలుగుగాని, ఇంగ్లీమగాని కర్ణకఠో రంగా వున్నాయి... 

ఎలాగో భరించొచ్చు, వేరే దారి లేకపోతేను.-ఇహ నిన్న నెల్లూర్లో ఒకమ్మా 

యిని చూసేను, శ్రీహా కార్తి! నెల్లూరు దములుగొలుకుటు తస వేరే నియ్య మే ఉ౦డ 

వంటుంది.__డో సావకాయ పెట్టడం ఎలాగా అంతే తెలీలేదు, రెడ్డ అమ్మాయి. 

ఇంశేం లేదబ్బాయ్ ఈ ఊళ్లో ఒక శకేండిడేట్ ఉంది. అవిణ్ని చూసి, నాకు 

తగిన పిల్లి లేదనుకొని, ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతాను. లేకపోతే ఆ అయ్యంగార్హ పిల్లే 
నాకు రాసిపెట్టుందో_..!' . 

నేను గొంతుక సర్దుకున్నాను. రమాదేవి వేప్ప చూశాను, ఎందుకేనా మంచి 
దని. “చెసె ప్పెయ్యమంటారా?” అన్నట్లు క శ్ళెగరేశాను. ఆమె “పోదురూ అన్నటు 

లట బట 

నవ్వింది. నాక్కావలసింద దే. 

“నువ్వు వేశావన్నమాట ఐతే, ఆ ఎడ్యర్ టెక్ మెంట్ !’ 

“ఆం! నేనే, నువ్వు చూశావా?” 

“చూడ్డ మేమిటి, ఓ అమ్మాయిచేత ఎప్టయ్ చేయించాను.” 

“అలాగా? అరు రాలేనా!__ఐ కే నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకునుండ వు.” 

“నిన్ను దృష్టిలో పెట్టుకో లేదనుకో, ఐనా అర్లు రాలే, నువ్వు కూడా 
అర్హు డివే” ' 

మళ్ళీ రమా దేవివేపు చూశాను, అమె అలా సిగ్గుపడ్డం నాకు చాలా ఆహ్హా 
దాన్ని కలిగించింది. కొంచెం వినోదంకూడా. 

“సరే చూద్దాం. ఆవిడకి పది హేనునించి ఇరవై అయిదు లోపుగా వస్తా 
నని (వాసేను” అన్నాడు రామనాధం, 

నా కదీ తెలుసు-_ఆవిడ ఎవరోకాదు.__ఎదురుగా ఉన్నావిడే.” 
ట్ర్ |) “వ్యాట్ అని, పర్ఫ్తీసి, అందులో ఓ కాయితం బె టికిలాగి, “పి, రమ” 

204 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



అన్నారు, మీరేనా? మరి మీరు బి.ఏ, బి.ఇడి కదా, అవన్నీ అందుతో చెప్ప 
లేదే!” అన్నాడు రామనాధం. 

“అవన్నీ రాసుకోమని అందులో లేదుగా!” అంది రమాచేవి. కంఠం గుర 
గురలాడి, మాట బోధపడలేదు. 

“స్తో! మీకు శుమివ్యకుండా ఇంటర్వ్యూ చెయ్యబోవశం నాది పొరపా"ే 
.. ఆల్ రై ట్. సాయంతం మీరు సిద్ద మేనా? మీ యింటికి భో జనానికొస్తాం. 

అది, నేనూ వీడూ కలిసి!” అన్నాడు ౯ రామనాధం రమా దేవితో. 
రమా దేవి తల అంగీకరించింది. 

“ఏ మేం వండమంటావో చెప్పూ!” అన్నాను, 
“ఏదైనా ఫర్వాలేదు!) 

“అలా అయితే వంట కుదర కేం జేస్తుంది?’ 

“ఎందుక్కుదురుతుంది?__ఒక వేళ క కుదిరినా అది కేవలం యాక్సిడెంటల్. 
నిజంగా సబ్దక్షు తెలిసి వొండుతున్న స్త్రీలు చాలా తక్కువ భాయ్. కుదిరితే 

యాక్సిడెంట్, కుదరకపోతే నేచురల్. అంతే.__మాటవరసకి చారుతీనుకో. 
ఆంధ దేశంలో వున్న ఎనభి లక్షల కుటుంబాల్లో రోజూ ఏ పూటకాపూట చేసే 

ఎక్స్సెరి మెంట్ అవునంటావా_కాదంటావా?” 

“దుషుడా!” అన్నాను. కాని, ఏదో నిజంలాగానే వుందా వాక్యం. 
“ఇంతకీ ఆయనకోసం యేం వండాలో నాకు తెలుసులెండి. వంకాయ 

కూరా, కొబ్బరికాయ పచ్చడి, ములక్కాడల చారూ” అంది రమాదేవి దె ధై ర్యంగా, 
సిగుపడుతూ నే. 

“కరెక్ట్. అవే చెయ్యండి, చూద్దాం....వంకాయ కూరె తే మాతం అంత 
తేలికనుకోకండి!”. S 

రమాదేవి యిప్పట్నించే వండేస్తుందా అన్నంత తొందరగా లేచి, తడ 
బిడే అడుగుల్లో వెళ్ళింది. రామనాధం (ప్రగల్భంగా నవ్వాడు, “పేపరు ఈజీగా 
బుచ్చేసినట్టున్నావురా!: అన్నాను, 

షేల్ ఈజీ అయినా వేల్యుయేషన్ స్తిత్తగానే ఉంటుందోయ్. రిక 

మెండేషన్లూ అవీ పని చెయ్యప్” అన్నాడు రామనాధం. 
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(“జ్యోతి” మాసప్మతిక-ఫిబినరి 1968) 

పూక్ (కీచక్స్ 
ల 

సాయం[త౦ అయిదు దాటింది, 

జనం హోటలుకి మమ్మరంగానే వస్తున్నారు, కళ్ళకి చేతులకీ తీరుభాటు 
వుండడమే లేదు. అలా అంతసనిలో కొంటర్ దగ్గర కూచున్నాసరే ఎందుకో 
నిద్దర ముంచుకొస్తున్నాది, అంతలా అలిసిపోయున్నాను. ఎప్పుడో పన్నెండు 

న్నరకనగా వెళ్ళేడు, మా అల్లుడు ఇంటికి. “ఇప్పుడే వొస్తాను మామయ్యా, 
చిన్న నిద్దరతీసి; రా త్తిరి రెండో ఆట శెశ్ళేంకదూ. నిద్ద గ్లదు” అని. అలాగే నిద్ద 
రోతున్నాడు గాబోలు, ఇప్పటిదాకానూ. 

“ఏంటయ్యా! ఎక్కడ సంపాదించేవు, ఈ సెర్యర్లూ ఈ సజ్జూను!” అని 
విసుక్కుంటూ ఇచ్చ రూపాయి పేబిల్ మీదున్న గాజుపలకమీద  ఫెడీమని 
కొ యేడు, వో పెద్దమనిషి, దాంతో ఈ లోకంలో పడ్డాను, 

మా హోటలుకి రోజూ వాడుకగా వొచ్చే మనుషుల్లో వొకడూ అతను, 
పోల్చేను. | 

“ఏం బాబూ? ఏశైంది?” అన్నా; వీలైనంత అణకువ నటినూనూ. 
“ఏమిమైందంటా వేమిటయ్యా, మెల్లి గాను. ఈ మాతం ఆ మాత్రం 

బేరం వుండేసరికల్లా ఏదో గుడ్డిలో మెల్ల అన్నట్టుగా మీ పొ[పయిటర్లు బాగా 
మర్యాదగానే వుంటారుగాని సెర్వర్ల కి కళంభూమ్మీ దుంటాయా? రవ్వదో సెతెచ్చి 
కాఫీ యివ్యరా నాయనా అంపే కాఫీ ముందిచ్చేసి రవ్వధో "సె కౌల్తున్నాదండీ 
అంటాతు! నాయిగున్నల్ కనగా దూరేను, ఈ గూభ్యంలో. ఇప్పుడూ, బయట 
పడ్డం '_ఎప్పుడొచ్చినా నేరకపోయి ఒచ్చా(నాబాబూ అనిపించేస్తే ఇంకెందుకూ 
హౌటబ్భ్ళ?” అంటూ మధ్యలో రిస్లువాచీ నా కళ్ళముందు ఆడిస్తూ నేనిచ్చిన 
చిల్లర లెక్క పెట్టుకోకుండా జేబులో పడేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అది చిరాకన్న 
మాట. 

206 భరాగో సమ్మగ కళా సంకలనం 



వటేశన్ వున్నా మురుగన్ వున్నా నేనింక హాల్లోకి తిరిగి చూసుకోనక్కర 
లేదు. ఒచ్చేవాళ్ళ మొహాలూ- వెళ్ళేవాళ్ళ విల్లులూ (శద్దగా చూసుకుంపే 
చాలును. ఇవాళ శనివారం. వాళ్ళిద్దరికీ ఆఫ్. 

నపిళనూ, మురుగనూ మౌణీక్యాల్లాంటివాళ్ళు, కస్టమర్స్ కిచ్చిన 

మర్యాద, నౌ వ్యాపారానికి ఎంత సాయం చేసిందో మాటల్లో చెప్పడం కషం. 

ఇద్దరూ వో రోజే ఆఫ్ ఎందుకరా చాబూ అని నేను ఒప్పుకోలేదు. మా అన్న 

దమ్ములిద్దర్నీ విడదీసారాసార్ అని వాళ్ళూ ఒప్పుకోలేదు. సరేపొండి అని నెనే 

ఒప్పుకున్నాను, ఆఖరికి. 

వాళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములుకారు. ఒక ఊరివాశ్ళమో అంతే అదీ 

కాదుటా, పోనీ ఒక స్కూల్లో ఒక క్లాస్లో చదువుకున్న వాళ్ళు, ఒక ఆఫీసుతో 

పనిచేసిన నాచ్ళు, ఒక రూమ్లో అథి కుండినవాళ్ళు__ఇలాంటి వాశ్ళెవరేనా 

సరే, అంత "స్నేహంగా. వుండడం మీ రెవరూ యెక్కడా చూసుండరు. ఒక 

హూూటల్లో 'సెర్వర్లుగా వుండ డంవల్ల ఇలాంటి గొప్ప స్నేహం ఏర్పడుతుందని 

నేను చెప్పడంలేదు. నేనేమీ చెప్పలేను. వాళ్ళ స్నేహం, ఆత్మీయతా యింతలా 
బిలపడీపోడా నిక్కారణం నేనూహించలేను, అసలు. ' 

వాళ్ళ మా హోటలుకి సెర్వర్లుగా వచ్చిన వన్నెండేళ్ళలో కొదిసార్లు 
ఖ గా య ఇ . టె ల 

ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు--వాళ్ళింత స్నేహంగా వుండటానికి కారణం ఏమిటో 

కనుకోవాలని నాకు మహా అనిపించింది. నేనడిగినప్పుడల్లా పళ్ళ్శన్నీ బెట 
. - గ ఫం టం 

పెట్ట నవ్వేసేవాణ్ళ. మరెవరు అడిగినా అంతేట. వాళ్ళ భాషలో ఏదేడో 

అనుకుంటారుట; పెగానూ. 

వాళ్ళ మైతికి మా రుబ్బింగు భదయ్య చెప్పే భాష్యం చాలా పొరాణి 

'కంగా వుంటుంది. ఎప్పుడో ఎక్కడో వీళ్ళిద్దరూ వొకరికి తెలియకుండా వొకరు 

ఓ పిల్లని, ఒకే పిల్లని _పేమించారు; ఆ పిల్ల. వీళ్ళద్దర్నీ ఆట్లాడించి చివరికి 
గా గా గి | గా + | 

వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య తగూ పెటింది; ఇద్దరూ కొటుకున్నారు; మళ్ళీ వాళ్ళలో 
ది శ య శి య న ఇ 

వాళ్ళే ఇదంత్లా ఆ పిల్ల చేసిన కుతంతం అని కనిపెట్టి రాజీకి వొచ్చేరు.. 
అఠిటాడు . 

కొట్టుకొని రాజీకొ చ్చిన తరువాత ఏర్పడ్డ స్నేహం మామూలు సేషహం 

కంటి దిట్టంగా వుంటుందనే అభి పాయం మామూలు మనుషు లా(పచా 

రంలో వంది. అరెరె, 5 కొట్టు వున్నాం సుమా అని వళ్ళాత పడ తరవొత 
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ఠాతుగా వీలువలు శేరిసీపోయి ఇనుమడించిన (పేమాభిమానాలతో ఒకరో చ 

కరు కా కొంటారన్న మాట దీని కాధారం కాబోలు. ఎమైనా సరే, భ(దయ్య 

చెప్పిన భా ఛాషనం చాలొమంది నమ్మరు. ఎందుకంటే, ఇద్దరు మొగాళ్ళు కొట్టు 

కుందికి ఆడదంత బలమైన కారణంలేదు, అంతస్తునిబట్రి ఆ కొట్టుకోడం పద్ధతీ, 

అది సృష్టించే చరితా మారొచ్చు. ఆవేశంమా(తం అంతటా నాకే. 

మొ_క్తంమీద ఇరవై నాలుగ్గంటలూ ఒకేచోట వుంటూ, ఒకేచోట 
తింటూ ఒకేచోటికి తిరుగుతూ వుండే ఈ మురుగన్ నటేశన్లు మా హోటలుకి 
సంబంధించిన జనం అందర్లోను ఉత్తమ స్నేహానికి వొక ఉత్కృష్ట మైన ఉదా 

హరణ ఏర్చరచేరు. 

రికొలోంచి మా అల్లుడు దిగేడు. అమ్మయ్య అనుకున్నాను. 

అతను చేసిన ఆలస్యానికి అత న్నెలా చివాట్లు పెడితే బావుంటుందా 

అని మాటలు వతుక్కుంటున్నాను; అతను మెచ్తుక్కి లోపలి కొస్తున్నంత 

సేపూ తీక్షణంగా అతనివేప్ప చూస్తున్నాను. అతను మాతం నా చూప్తులు లక్ష్య 

పెట్టక గబగబా గల్లాపెట్టి దగ్గిరకొచ్చి. “వేగిరం రెడ్డిగారి హాస్పిటలుకి వెళ్ళు 
మామయ్యా” అన్నాడు. * ఆ వెధవలిద్దరూ చిత్తుగా తన్నుకున్నారు. 0 

నౌ చెపుల్ని నేనే నమ్మలేక పోయేను. నపేశన్, మురుగన్. స్నేహానికి 

ఉత్తమమైన ఉదాహరణ. వాళ్ళిద్దరూ కొట్టుకున్నారుట. చర్మాలు గీసుకు 
పోయి. నెత్తుర్లు కారుకుంటూ, బు|రలు చిద్ధడ హాస్పిటల్లో వున్నారట. 

“ఉండుండి. మా మంచివని చేసేర్షెండి, మీ వాలి సుగీవులిద్దరూను !) 

అన్నాడు డాక్టర్ రెడ్డి, నన్ను చూడగానే. 

నా [పాణం ఉసూరు మంది, 

“కొట్టుకుంటొ కి కొట్టుకున్నారుగాని వాళ్ళనలా అనకయా్యవాబూ” అన్నాను. 
“మశేమి టనమంటారు? రాను లక్ష్మణు అనమంటారా, బలరామ క్షు 

అనమంటారా?) 

అతని సరిహాసానికి నొచ్చుకున్నాను, “రామలక్మణు లఅలనవలసి౦ దే, 
ఇవాళ ఏదో కి కౌట్టుకున్నారని ఇన్నాళ నించీ నేను చూస్తున్న వాళ్ళ స్నేహమంతా 
అబద్దమయి పోతుందిటయ్యా? 
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రసజిజే ధగ ౨ దాంట్రకో నం (0 దా వక సరేలే. “ఏడో” 9 ట్టుక్ డమా అది! అంటూ డాక్టర్ రెడ్డి లేచేథు, 

పదండి, మీ రాము అక్ష్మణుల్ని : చ ద్దురుగా ని” అన్నాడు వేళాకోళంగా నవు,తూ,. 

“వాళ్ళని వ వాలి అ, గవలంటానే పక్క పక్కని పడుకో బెజేరే!.... వేరే 

చోటుకి నో మంచం మార్చండి బాబూ మీకు పుణ్యముంటుంది! లేకబోతే 

ఒంటిమీద తెలివి రాగానే మళ్ళీ తన్ను కుంటారే మో” అన్నాను. 

“అపునండోయ్!- అవ్నాడు రెడి, తళ్ళు పెదఏ చేసుకుంటూ. డ ఇసి | 

శృిద్దరి మంచాలక మధ్య మా సన్లయర్ సుబ్బయ్య స్టూల్ వేనుకుని 
కూచున్నాడు. మమ్మల్ని చూసి లేచేడు, 

“వేదండీ,........ నే నుట్నే, వాళ్ళిక్క.డున్నారని కబురు తెలినొచ్చేను.” 

“నేనండి, తీసుకొచ్చేను !” అంటూ నూ పక్క నించి మీ నల్లటి కుురాడు 

ముందు కి కొచ్చాడు. పాతి కేళ్ళుండ పు, 

త్తి 
“సోమయ్యగారి మామిడి డితోట్లో నూతి దగ్గిరండీ, వీళ్ళిద్దరూ కి కొటుకోడత 

జబ 

మధ్యాహ్నం మూడున్నర కి. అన్నాడా అబ్బాయి. 

నేను ఆశ్చర్యంగా చూసి “చెప్పూ” అన్నట్టు కళ్ళూ బరా అడించేను. 

“ఊఉ అన్నాను. 

“నేన్స సమంగా అదే "తె ముకి రోడుమించి సెకిల్ తొక్కుకుని వొచ్చే 
Rn డె 

స్తున్నానండీ, తోట్రోంచి ఏవో అరుపులు ఏనిసిస్తూపు పే ఏమి మ్మటా అని సకి 

లొపి చెట్లల్లో ంచి కొంగ చూసేనండీ. అధార్తుగా వాడు (ము రుగన్ ) ఏడిమీదికి 

ఒకా ఎగురు ఎగిరేడిండీ. ఇం కేమున్నాది, ఇద్దరూ కల బడ్డా రు. నై కిలుకి త తాళం 

వేసి తోట్లోతెశ్ళేను. ఇద్దర్నీ విడ దీద్దామని మధ్యశెశే ను. ఇద్దరూ నన్నడు 
ఖ (లు ల + యు G 

లెమ్మని గోలచఢే సరు. అరె, మీ కేమన్నా బుద్దుందాలేదా, పదండి అవతటికని 

చెరో రెక్కా పట్టుపన్నానో లేదో, ఇద్దరూ వొక్క_మాటు నన్ను దుఠిపేసేరు 
దాంతో కింద పడ్డాను, ఇదుగో, కాలి ముణుకు గీసుకు పోయింది... పెద్దదెబ్బ 

కాదులెండి.” 
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“అసలెందుకు కొటుకున్నార్ల!” 
రు డు 

“ఏమో!” 

“మరి నువ్వు అంత దగ్గిరగా వెశ్ళేవుకదా, అడ గ లేక పోయావూ? 

“అడక్కా పోవడ మేం, అడిగేను'.... నాకు చెబ్బ తగలకము౦చేమో 

వాళ్ళని వికిపిసే చాలనుకున్నాను, వెంటనే ఎందుకో కనుకో్కో_వాలని 
అనాలే 

ఆసలు 

నాకూ అనిపించింది, ఆసలేమిట్యరా, చెప్పండని నుళ్ళీ వాళ్ళ మధ్య దూరేను., 

నాకో మాటాడం సంగ తటుంచి, వాళ్ళలో వాళ్ళేనా అసలు మాట్లాడుకున్నారు 
౧3 (౫ చ 

గాదు.... ఫెతీ అంచే ఫిడీ అని వొకే గుద్దుకోడం, ఒక పే కిందవడి 

దొరడం.... ఇంతటో వీడు (మురుగన్) వాణ్ణీ నూతి చపామీదికి ఒకట దెబ+ని 
గొ ర ణ యు ౮ బి 

విసిరికొ శేడండి. దాంతో వాడిబ్యురబద్దలై పోయిం చనుకున్నాను. వాడు పడీ 
పోతూ పడిగోతూకూడా, గబుక్కునలేచి, అక్కడ ఇంత వలం దుడ్తుకర ఒక 

GG 

టుం'టే దాంతో వీడి బురమీడ ఒక్కపేసేడు. కొట్టుకుని కొట్టుకుని అలిసి 
క . 

పోయున్నారేమో, వాళ్ళ దెబ్బలు వాళ్ళే తస్పించుకోలేకపోయేరు .... ఇదరూ 
ణు 

తెలివితప్పి వపడిపోయ్మేరు._..” 

“ఇంతకీ ఎందు కొ్కటుకుంటున్నారో తెలీదంటావు,”* 

కక న | అలీ టం ww ఇ నాకు తెలీదు. తెలివొసా వాళ్లే చెప్పాలి, అంతవరకూ (బహ్మరు(దుల 

క్కూడా తెలీదు.” 

“అక్క-డీం కెవళూ రేరా?* 
గా 

“ఇంకొ హడుంటే ఇంతలా కొట్టుకో నిద్దుంవా? ఇద్దరం చెరోణీ పట్లు 
గ ఎడ్ అ 

టి 

“తరవాతేమీటెంది?” 
లం 

పోనీలే నాయనా: ముంచి = లీ నీరే నాయనా; నుంచి వని చేసేవు” అన్నాను, “పాపం వీళ్ళ 4 
న మ్ సళ య్. న్ భరించి నీ గూడా ఎద్బిలు తగిల్షటున్నాయ్,” 

టి 
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“ఆర, ద్రాస్ కేముంది లెండి.” 

“ఊరంతా ఎక్కడా చో'పేనట్టు ఎక్కడో ఆ సోమయ్యగారి మామిడి 
తోటల్లో ఎందుకూ. ఈ కొ ట్టుకోడ౦?” 

నా కెవతూ సమాధానం చెప్పలేదు. 

డొక్టర్ తో చెప్పవలసిన మాటలు చెపే స్బాసి ఈవెనింగ్ వాక్కి బియల్లే 
రేను ' 

¥ బో i 

చిరాకుగా వుంది. నిద్దరొ స్తున్నటుంది. చల్లటి నీళ్లలో స్నానం చెయ్యా 
లని కోరిగ్గా వుంది. డాగా ఆకలేస్తున్నాది. ఇవన్నీ కాక నునస్సులో బాధ ఏడో 
పుట్టి ఒళ్ళంతా చిట చిట లాడుతున్నట్టుంది. వేగిరం వెళ్లొచ్చేయాలి. 

వెధవలిద్దరూ పదిగో జులు హాస్పిటల్లో వుండాలిట. వ్యాపారం బాగా 

దెభృ తింటుంది, ఒక్కరో జు, లేక పోయీ సరికల్లా ఇందాక అయిందిగా, 

శృంగభంగం ? .... అనుభవం పున్న పనివాళ్ళు. అలా వంటకశాల్లోంచి ఇలా 

హాల్లోకి! తెచ్చి అందించడ మే కదా అనుకుంటాం గానీ, దానిలో ఇబ్బందులు 

దాన్లానూ వున్నాయి. పాత సెర్యర్లు .... వీళ్ళతో పాత పేసింబెర్లకి చాలామందికి 
అలవాటు....ఎవడికి ఉల్లి చెట్నియో ఎవడికి శనగ చెట్నీయో మొహం చూసి 
తెచ్చిచ్చేస్తారు. వాళ్ళు గుప్ చప్గా తినేసి ముచ్చటగా మూత్తుడు నుకుంటూ 
కౌతా బుక్కు అందుకొని రా సేసి వెళ్ళిపోతారు, ఏ రోజు కారోజు కొత్త పేసిం 

జర్లే ఎక్కువైనా పాతవాళ్ళలో వొక్కడికియిబ్బంది కలిగితే వాళ్లూ ఊరుకోరు, 
మాకూ బాధే. 

ఇవాళ తీరి కూర్చుని ఇంత "ఘోరానికి తలపడ్డారు, 

వ్యాపారం సంగతి అలా వుంచి, ఏమిటో వాళ్ళకి ఇంతలేసి దెబ్బలు తగి 

లేయం పే చానగా వుంది. పన్నెండేళ్ళ నుంచి వాళ్ళు మొ హోటల్లో పని చేస్తు 

న్నారు. స దేళ్ళనుంచీ వాళ్ళని మా మంట్లో మను షుల్లా చూసుకుంటున్నాం. 

సరుకు మౌష్టర్ని నమ్ముం; వంట వాళ్ళనీ నమ్మం: పాలవాళ్ళని అసలేనమ్మం, 
వాళ్ళందరిమీదా వీళ్ళిద్దరి నిఘా ఉంశేనేగాని రోజు వెళ్ళదు. ఎక్కడో ఏదో 
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నికి 
నా, సరుకులూ, సామాన్లూ దూబరా ధ్వసం చేసేస్తారు. నేనా, మునపట్లా 

ఓపిగా అనీ, చూసుకో వేక పోతున్నాను, పెర్మీట్లూ డబ్బూ ఏర్పాటు చేసుకో డం, 

"పెట దగిర కూచోడం తప్ప, పొగలోకీ ఉక్కొలోకీ వెళ్ళలేకపోతున్నాను, 

రిగా మర్యాద జరగడం లేదన్న టీ పెడ 

ఎందుకో, వీళ్ళ దరూ ఇలాగ కొట్టుకోడం | 

థ్యదయ్య చెప్తన్నటు ఏ దేనా భామాకలాపం ఇందేమో. నా కెలా తెలియ 

నినారు “....కాఖ హొటల్ టౌ ప్రయిటరు దగ్గిర సెర్వర్లు కూడా గవర్న మెంట్ 

ఏ ర్ గిర యల్ డీ సీలాగ బెదిరిపోతూ అనుబంధానికి 

సుకుంటే ఇలాటి వివరా అందవు. 

పోకే__డబ్బు విషయంలో ఏదేనా పేచీ వొచ్చుంటుందా? అలా జరి 

గుండడు. వీళ్ళు సంపాదిస్తున్న దెంత, అందులో మిగిల్చే దెంతుంటుంది? ఎద్లో 
కారణం చెప్పి నెలజీతం సగం ముందే ఎడ్వాన్స్ తీిసేసుకుంటారు._ అది 

కూడా యిద్దరూ వొక్కరో జానే యిన్ముంటారు. ఏం చేస్తారో, ఎవరో వాళ్ళ 

డేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సంపుతారు గొబోలు. 

కారణం ఏడైనా, మొ తంమీద అజన్మ విరోధులా కొటుకున్నారు.... 
Cn జి వ : ౧౧) బి 

వాళ్ళు మళ్ళా కలుసుకోవాలి... _జికర్నొకరు క్షమాపణ. అడిగి క్షమింను 
కోవాలి.... .... అ ప్పుడు నా మనస్సు కుదుట పడుతుంది... వీళ్ళిద్దరూ ఈ 
కారణంమీద విడిపోతే చూస్తూ ఊరుకో గలనా! 

నడిచి నడిచి సోమయ్య గారి మామిడితోట దాకేనని తెలుసు వన్నాను. 
జమ చూసేను, ఆరు గావసోంది. రోడ్డు తూ ఏపు పడమరుగా వుంది. ముందుకి 

చూసుకొని నడుస్తూ వుంపే అ తిన్నగా కల్ పడుతున్నాయి సూర్య కిరణాలు. 

రోజూ' ఇలాగే నడుస్తూ వుంటాను. రోజూ యిదే వేళ. రోజూ, ఇవాళ లాగే, 

అస్తమించ బోతున్న సూర్యనింబంలోకి చూడాలని అ ౦ తు లే ని కుతూ 
హలంగా వుంటుంది. చూసాను. చూస్తే సన్నటి మెరుగు పొలుసులు కళ్ళలో 

 జీరాడి కళ్ళని అందమైన బాధలో. పెడుతున్నాయి. కాని ఈ ఆకర్షణ ధన 
వారా మోహంలా ఎప్పటికప్పుడే కొత్తగా వుంటుంది. 
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పాకలోకి వొంగి చూశాను, ఒక చాప పరిచి వుంది, గోడకి దగ్గిరి 

సాను ఆ చాపమీద గోడ వేపొకటీ ఇవతలి వేపాకటీ రెండు తల గడాలు 

అడ్డదిడ్డంగా పడేసున్నాయి. ఇంకొకటి నిలువుగా గోడకి నిలబెట్టుంది. పేకాట 

అడి వెశ్ళే రు ఎవరోను, పేక ముక్కలు వె త్తలెదు, అలాగే పరిజేసి వున్నాయి. 

ఇంత బతుకూ బతికి ఇంటి వెనకాతల చచ్చినట్లు ఈ మురుగనూ నే 

శనూ ఆఖరికి పేకాటాడి కొట్టుకున్నారా? ఇది సంభవమా? వాళ్ళ స్నేహానికి 

ఈ సంఘటనకీ అనుపాతం కుదరడం లేదే! 

పాకలో కెళ్ళేను. డబ్బులేసి సేకాటాడుకొనే వాళ్ళు కొట్టు కోడం 
దాకా వొస్తే, పేక ముక్కలు ఎత్తడం నురిచిపోతే డబ్బులు కూడా తీసి జేబుల్లో 

పెట్టుకొనే తెలి వుండదు. ఈ పేకాట వెనకాతల ఏవేనా సీసాలూ గాసులూ 

కూడ ఉన్నాయేమో చూడాలి. 

చాపమీద నే ననుకున్నట్లు గానే చిల్లర డబ్బులు కూడా వున్నాయి. 

గూట్లోగాని నురెక్కడా గాని సీసాల వాసనలేదు. వీళ్ళ ఇంకా అ స్టా యికి 

రా లేద న్న మట.... .... 

ta 

"గోడకి చేరవేసిన తలగడా వెనకాతల ఏదో పంచిలాంటిది ఉన్న 

ట్రుందే?....తలగడాని చిన్న తావు తన్నేను. ఘల్లున చప్పుడు చేస్తూ తోలు 

సంచి నిస్సహాయంగా చాప మీద పడ్డది. 

డబ్బు... 

సందేహంలేదు, ఈ డబ్బే, ఈ తోలు సంచే, కారణం... . 

తోలు సంచి చాలా తమాషాగా వుంది. చుట్టూరా పకడ్ బందీగా కునమేసి 

వుంది. ఒక “వేప నుంచి సన్నటి సందుంది, దాంటోంచి డబ్బులు వెయ్యొ 

చ్చునేగాని తియ్య డానికి వీల్లేదు, లో పల సన్నటి తోలు పొర వొకటి డబ్బు 
లు వేస్తే తెరుచుకోడానికి చాలినంత _స్పింగ్ ఏక్షన్ తో పుంది, డబ్బులు తియ్య 

లంపే అపొ ర గట్టిగా ఆడ్డెస్తుంది. అటూ ఇటూ తిప్పి, దులిపి, బలా 

తారం చేసేను, ఒక్క నయా'పె సా కూడా రాలలేదు, మంచి పనివాడి తనం 

పపయోగించి అందంగా కిషంగా * కశేరు. 

తోలుసంచికి ఓ వేపు నులమాళంలోనూ ఇంకో వేపు ఇంగ్లీషులోనూ, 
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జాకీ ౮ రొ. నపేశన్, తె మరుగన్ అని గిల్లు అకరాలతో అందంగా రాయబడి 

పం, పూర్ [కీచర్చ్-ఈ డబ్బు కోసం కొట్టుకున్నారన్న మాట... 

ఆయినా ఈ ఇరవయో్య శతాబ్దంలో కూడా అఆషాడభూతి కథలో సన్యాసి లాగ 

డబ్బు ఇలా స సంచీలో పోసి గాచుకుంటారా? 

ఏది ఏమయికే నేం_ఈ డబ్బు కోసం. పవిత్రమైన సుదిర్హ స్నేహ 

బంధాన్ని క్షణంలో మరచిపోయి చావుబెబ్బలు కొట్టుకున్నారు,.., వెధవ డబ్బు. 

అ. ఎంతుంటుంది. మహావు౦ సే యాభి ఉంటుంది. నూరుంటుంది? 

లక్ష రూపాయలున్నా మాత్రం- అలా కొట్టుకోడమా? ఛి! 

ఆలోచించుకుంటూ రోడ్డుమీది కొచ్చేను. 

ఇది వాళ్ళిద్దరి జాయింట్ బ్యాంక్. దీంట్లో ఎన్నో స్వీదబిందువుల 

ఫలం వుంది. దీనిమీద వాళ్ళ కెన్నో అశలున్నాయి. దీని కొక లెక్క ఉన్నాడో 

లేదో! లెక్కా డొక్కా వున్నా లేకపోయినా దీంతోఏంచెయ్యాలో వాళ్ళు ముందే 

అనుకొని వుంటారు_ఏముంది, హోటలు సెర్వర్లిలాగే కష్టపడి దాచి దాచి 

స్వంతంగా హోటలు పెడతారు. ఈ మూల ధనంమీద ఆశలు ఆధారంగా 

వాళ్ళిద్దరూ అహర్నిశలూ కష్టపడ్డ మే కాక ఒకర్నొకరు అంటిపెట్టుకుని కూడా 

వుంటున్నారు. దీనివల్ల వాళ్ళ లోపల ఒకరిమీద ఒకరికి అనుమానం కాబోలు _ 

అయినా, దీనివల్ల వాళ్ళ స్నేహం చిక్కబడింది. స్నేహబంధంవల్ల యిద్ది పవిత 

మైంది, | 

అయినా, ఇవాళ వాళ్ళిద్దరికీ దెబ్బలాట పెట్టిందీ యిదే___చెస్పలేం-ఎ౦త 

సచిశ్రం! 

క్షరుకి చాలా డబ్బు ఇన్వవలసొస్తుంది. గ్ల గూకోజ్ ఇంజకన్లూ, రక్తం 
ఎకంచడోం ఆలాటి వేవో చాలా చెప్పేడు రెడ్డి, "వంద రూపాయలు దాటొళ్చు 
వాళ్ళని నా కుటుంబంలో మనుషుల్లా చూడ మన్నాను. అంత జాగర్తగా చూసి 

మరీ వైద్యం చెయ్యమని రెడ్రికి చెప్పేను. ఎంత డబెనా సరే నేనే యిస్తాను, 

పాపం_పూర్ [క్రీచర్నొక్షణంలో ఒళ్ళు మరచిపోయారు... వాళ్ళ శే దేనా 
ఉపకారం కూడా చెయ్యాలి. నిజానికి ఈ సంచితో ఈ డబ్బు మళీ వాళ్ళకి 
ఇచ్చెయ్యడ౦ కూడా ఓ వుపకారమే. కాని అది నా విషయంలో కేవలం డ్యూటీ, 

ఇది వాళ్ళకి జాగ తగా అందజేసాను. ఇదే కాదు. వాళ్ళు హోటలు సెట్టు 

కోడానికి మూలధన నస్క వదే్లయిశే మరో యాభయో్య వందో _ ఎంత 
కావలి స పస rene కూడా నేనే యిసాను... 
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ఈ విధంగా వాళ్ళు నా వ్యాపారానికి చేసిన మేలుకి బదులు తీర్చుకుంటాను, 

. నయం. ఇది ఇంకెవరి చేతుళ్లోనెనా పడితే ఎంత (ప్రమాదం జరిగి 
పోయేది! 

ఒదే అబ్బాయిలూ, డబ్బు పొపిష్టిది; ఠః డబ్బుకోసం ఇంకెప్పుడూ కొటు 

కోమని (ప్రమాణం చెయ్యండి. అని చెప్పి ఈ సంచి వాళ్ళకి వొప్పచెఫాను. 
వాగా బుద్ది చెపాను. 

అదే మంచిది. 

షే ప్త గా 

స్నానం చేసొచ్చేసరికి; మా మనవడు (తొమ్మి దేళ్ళవాడు)నేను నాపరు 

మీద దుప్పటీ కింద పెట్టిన ఆ తోలుసంచిని ఎప్పుడు కనిపెక్టుశాడో! కని లీ 
SEO ల 

సరుపమీద మఠం వేసుక్కూచుని, ఆ సంచీ ఎలా తెరవడమా అని తికమక 

పడుతున్నాడు. వాడి గడుసుతనానికి ఏదో ప్వుతోత్సాహం లాంటి నవ్వొచ్చింది. 

కొడుకి నా వాడే, మనవడి నా వాడ నాకు. వాడీకి ఇప్పట్నుంచే డబ్బూ, స్త్ర 

జాగర్తా అవన్నీ_ఊ (౬. 

“ఒరే, గోవిందు! అదలా పెట్టి వెళ్ళు!) 

“ఇందులో ఎంతుంది తాతా” 

“వెళ్ళరా, అంి !’ 

“ఎంతుందో చెప్తే!” 

అమ్మాయిని పిల్చి వాలి తీసి కెళ్ళ మన్నాను. 

జొగర్హగా చూ సేసరికల్లా వాడాసంచినిబ్లేడు తో కొద్దిగా కోసేడేని తెలి 

సింది. నేనింకో రెండు నిమిషాలు రాకపోతే వాడు ఆ సంచీని పూర్తిగా తెరిచే 

వుండేవాడు. 

అది సరే__.ఇప్పుడి డెలాగ! పాపం, వాళ్ళ సంచి_ఎన్నాళ్ళనించో వాళ్ళ 

క్కూడా లెక్క తెలియని పద్దతిలో డబ్బు దాచుకుంటున్న ఈ తోలుసంచి ఇలా 

కోపీశాడే, వీడు! దీనికి వాళ్ళ కేమని చెప్పడం? 

అ దాని కేముంది (బమ్లాండ ౦. ఇలా యిలా, మా మనవడు ఏదో తెలీక 

బ్లేడుతో చిన్న గంటు పెహేడని చెబితే సరీ. 
కాని, అసహ్యంగా వుంది, ఆగంటు. 

పోనీ, పూర్తిగా కోసేసి, ఆ లోవలున్నదంతా తీసి వేరే సంచీలోనో, 
డప్పీలోనో జాగర్త పెడితెసరి= 

అప్పుడు అందులో వున్న డబ్బు ఎంతో కూడా సరిగ్గా లెక్క తెలుస్తుంది. 
లేకపోతే ఈ గోవిందుగాడు మళ్ళా వొచ్చి దులు పుకుం కే కొంత రాలి పడొచ్చు, 

పూర్ (క్రీచర్చొ 15 



ఎంత సొమ్ముందో, ఆందులో? 
షు ల్ 7 శా స న అర € 

ఎంత సొమ్ముకోసం వాళ్ళిద్దరూ అంత ఆవేశంలో పడ్డారో? 

మె 

గా కల పేసి జేకు తీసి జాగ రగా ఆ తోలుసంచీ అంచు కోసీశాను, 
౧ వ DIE . 

పరుపుమీద ఆఅందకన్నా జాగ రగా మఠం టెసుపు కూర్చుని అందులో వున్న 

వనీ, వొలకదొసిను. 

అందులో. 

నే నిండాక తాటాకు పాకలో నా చేతో పోసిన చిల్లర యధాతధంగా 

కంది. 

తొమ్మిది అర్హరూసాయి నాజేలు........ 
పన్నెండు విచ్చ రూవాయలు..... 

ఇరివై మూడు బంగారు నవర్నులు. 

రాళ్ళు తొడిగిన ఉంగరాలు; నాలుగు సొదావి మూడు. 

కటి వున్నాయి. 

సంచీ అంచులు కుట్టినటున్నారు. లేకపో కే 
ము 6 

పది రూపాయిల నోట్లు.... ఒకటీ.... రెండూ.... అబ్బ! ముప్ఫై యొ్యొకటి 

---ఓరిచాబో.__యాభై రండు! 

నూరు రూపాయల నోట్లు.... ఒకటీ.... రెండూ....మూడూ....నాలుగూ.... 
పదీ.... పదిహేడు_..ఇరవై నాలుగూ .... ముప్ఫయి మూడూ.... ముఫ్పయ్యేడు! 

మొ త్తం-అమ్మబాబోయ్-_ 

పిళ్ళ చగ్గిరింత డబ్బుందా?.. వాళ్ళకి తెలుసునా, ఇంతుందని?_ ఇంత 
డబ్బుండీకూడా నా హోటల్లో పనిచేస్తున్నారా!? 

వాళ్ళ సిగ్గో సిరి_ సమయానికి నాకు తెలిసిందిగాని లేక ఫోతే రెపో నేడో 

వేరే హోటలు సెమైసేవాశే_ నాకు టోకరా యిచ్చేవాశ్ళే. 

నే నెంత అదృష్టవంతుణ్ని! 
ఎవరి కేనా తెలుస్తుందేమో! | 

విలా తెలుస్తుంది? వాళ్ళకి 'నేను అక్కణ్నించి తీసి తెచ్చేనని తెలియాలి; 
వాళ్ళు ఎవరితోనై నో చెప్పాలి. అప్పుడు కదా, తెలియడం! 

వాశ్ళెవరికీ పోయిందన్న సంగ తేనా చెప్పరు....చెప్పలెరు! 

నాకు తెలుసు- అది ఎక్కడో ఎత్తుకొచ్చిన సా మ్మే! 
నయం. ఇది ఇంకెవరి చేతుల్లో నెనాప డింది కాదు; kk 

“i 
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(తరుణ; మాసప్మతీక; ఆగప్షు 197% 

లు వీ 

లెటర్స్, 

“అక్కరకు తాని చుట్టము” అనుండాలి కొబోలని కొమ్ము సెడదామని 

కలం తీసేను. కాని వార పతికొఫీసులో ఇలాటి (హాఫ్) రీడ ర్లుంటారని ముందే 

తెలిసిన వాడిలా, ఆ ఒక్క అక్షరం మిగతా వాటికన్నా కా స్త పెద్దదిగా, రెండు 

మూడుసార్లు దిద్ది వ వాసేను. కనక, దిద్దే నుందు కొంచెం ఆగి, వ్యాసం చదివేను. 

' కుటుంబ సయం ఇ { 

ఆ విషయంపై మా సిక ఇంతవరకు నిశబ్దంగా పుంటూ వచ్చింది. 

ఎడ్వర్ "బజుమంటు తప్పు నురోటి ఏదీ బుది పూర్యకంగా వెయ్యడ ౦ లేదు; సర 
మ i a2) 

ధ్యానంగానూ లెదు! 

ప్రీలశీరి క ద్యారా ఈ సబ్బక్టు మా పతి తికలో చొరబడి పోదామని చేసిన 
యె జల 

(పసయత్నం ఇంతా అంతాకాదు. స్త్రీలు రాసే వ్యాసాల్లో (వాళ్ళు దేన్ని గురించి 

రాసినాస రే తెలియకుండా ఈ సబ్దిట్ట మీద ఒకటి రెండు వాక్యాలు దొర్లడం 

నేను తరుచుగా గమనిస్తూపుంటాను. 

మాట వరసకి. ఒకావిడ కాఫ్మీలో కిలాస మో విహారయా।తకి వెళ్ళిం 

దనుకోండి, వాళ్ళాయనగారు కష్టపడి తీసిన ఫొటోలో సహా ఆ అనుభవాలు 

వ్యాసంగా రాసి పంపిస్తూ, “మాకిద్దరేగా పిల్ల లు! అది చూసి అక్కడి వాశ్శెంతో 

ముచ్చట పడ్డారు. చిన్న కుటుంబానికి మించిన సుఖం ఏముంది, జీవితంలో? 

తృప్తిని మించిన ఆదర్శం లేదని మన భారతీయ సంస్కృతి (పబోధిస్తూ 

వుంటుంది. గాని ఇద్దరు పిల్లలో తృ ప్తిచెందడ౦ మన వెనకటి తరాల. వాళ్ళకి 

ఎందుకు అలవాటవలేదో?”_ ఇలా రాసుకుంటూ పోతారు. పూటోణికి ఈ దాణి 

నేర్చిన వాణీని మౌనంగా స్మరించుకుంటూ ఆ వాక్యాలను ఎర సెన్సిలుకి ఆహుతి 

చేస్తూ వుండడం నాకు మామూలు. 
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కొని, ఈ విషయంమీద ఈ డాక్టరాఫ్ లెటర్స్గారు సరాసరి వ్యాసం రాసి 

పంపేరు. అది ఎందుకో నన్ను నాగా ఆకర్షించింది. అలవాటుగా (పక్కన 

జేసిం ందాన్న మకా తీసి చదివాను, 
వు 

కేరళ రాష్ట్రంలో నట. 
రు 

ఏవాహో నికి కనీసవయో పరిమితిని నిర్ణయిస్తూ (పభుత్వం వొక చట్టం 

చెయ్యాలని సంకర్సించిందట. ఆది, దాదాపు పది పన్నెండు రోజుల (క్రితం 

అన్ని (పముఖ దిన ప్మతికలలోను వచ్చిన ఒక వార్త, 

TM శిలా . డం అద చి 
వభుప్తుకు ఇరవె ఒకటి, వరునికి ఇరవై ఎడు సంవత్సరాలు కనీసం | 

పుం పేగాని పెళ్ళిళ్ళు జరగటానికి వీళ్లే ద దని చటం తేవాలని ఆ (పయత్నం. 
న ట్ 

అలా చటం తెచ్చిన తరువాత, పదహాలెళ్ళ ఆడపిల్ల తల్లి కావడానికీ, 

ఇరవె ఏళ దాలుడు తండి అ అయిసోడా నికీ ఇప్పట్లా అవకాశ 0౦ వుండదని, అందు 
sn 

వల ఏ మనిషి మట్టుకు ఆ మనిషికి సంతానోత్స త్తి అవకాశం చాలా తక్కువయి 
ర (౫) 

సోతుందని, జనాభా సమస్యను ఈ ఈలోగా పధూవ రులు పరిపూర్ణంగా ఆకళింపు 

ణు 

నర నశిస్తుందని; ఈ ముఖ్యమైన న ఫపుసయో గం 0 వర్ల శ చట్టం 

బహుళ జనాదరణ సంచ తవకాశంపుందని, ఆ చట్టం వెనుక కలగిన చెలగిన 

ఆలోచన. అదికూడా ఆ న్యూస్ ఐటమ్లో సూచన (ప్రాయంగా ఎవరో ఉద్దాటిం 

చారని (పచురింప బడింది. 

“డాక్ట రాఫ్ లెటర్స్” గారు ఈ వ్యాసంలో, ఆ చట్టము “అక్కరకురాని 

చటముి” ఎని అభి పరించారు:. 
ల ea 

మంటే మనుషులోయ్” అన్న మహాకవి వాక్యంతో నేనేకీభవిస్తాను 
కాని, చశల స. స్య మనుష్యులది కాదు మనుష్యుల సమే స్య దేశానిది అని 

గమనించ | ప్రార్డని అని రచయిత ప్రారంభించేరు ఆ వ్యాసాన్ని... 

ఈ దేశంలోని మనుష్యులకు ఒకరకం జీవనం ధర్మ(పాయమైనప్పుడు 

పరిచి క్షభావ్రం, వాతి, దానికి తగిన పధకాలు రూపొం౦దించుకో వాళే 

తప్పు; రృతవమమెన పద దతుల తో అవి సీతికర మెన పథకాలు అమలుచేసి, (పజలు 
శత్రాదాల తరబడి అనిన చ ‘ శతాదాల తరబడి అ అనుప్పిస్తు ్ న ధర్మానికి చౌ వు దెబ్బతీస్తూ కొత్త సమస్యల్ని 
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భౌతికం, భౌగోళిక పరిష్టితుల వలన, ఈ దేశస్టులకి శారీరక, మానసిక 

అవసరాలు. ఇవీ ఆని లతల కొద్ది ఏళ్ళ కితం నిశ్చయమైనాయి.. పదకొండుం 

సధ్నాలు గేళ్ళ మధ్య ఆడబిడ్డ రజస్వల కావడం ఇక్కడి శ్రీతోష్టస్థితి నిర్ణయం, 

వివాహానికి కనీస వయోపరిమితిగా (పభుత్వం నిర్ణయించటోతున్న ఇరవ 
యొ్యుకటనే వయసు వచ్చే వేళకు, ఆడపిల్ల స్రీ అయిపోయి ఎనిమిది నుంచి 

సదేళ్ళ వరకు అవవచ్చు.శారీరక అవస" పదేళ్ళ మరుగు పెట్టి మనస్సును 

అదుపులో పెట్టుకోడం అనేది ఎంతకష్ట మో, అనుభవించే వోపిక లేకపోతే 

వూహించి చూడొచ్చు. చట్టరీత్యా వివాహం సాంసారిక జీవితం వీల్లేని పెద్ద 

వయసు వాళ్ళు, ఆ చట్టం రాకముందు వివాహితులై పోయి సాంసారిక జీవితాన్ని 

నడుపుతున్న చిన్నవాళ్ళని చూడ గలుగుతారు. మనసు కట్టుకోలేని వారు మార్గం 

త స్పిఅధర్మ వ ర్తనులై తే జాతి పురోగమనం వ్యక్తీ జీవనాన్ని అభివృద్ధిలోకి 

శేలేకపోగా, వ్య క్తిజీవితం ద్వారా జాతి పురోగమనానికి, సంన్కృృతికి, ధర్మా 
నికి ముప్పు సంభవించడం అనివార్యం. కనుక, మీ చట్టం వివాహాన్ని నిషేధిం 

చిన చేతులోపే వివాహాత్సూర్య వ్యభిచారాన్ని (పోత్సహిస్తుంది; ఇప్పటికే 

పాశ్చాత్య (పభావం వల్ల దిగజారిపోతున్న నైతిక విలువల్ని ఇంకా ఆథః 

సతితం చేయబూనడంళోచనీయం, నీచం. 

3 ఫ్య ఖే. 

“అక్కరకురాని చటము మా వార పత్రికలో (పచురించాను. ప్మతిక 
వి! . 

వెలువడి ఐదురో జులై ౦ది. మరుసటివారం పత్రిక దాదాపు అంతా అచ్చు అయి 

పోయింది. ఉత్తరాల పేజి, సంపాదకీయం ఇలాంటివేవో ఉన్నాయి, -ఉత్తరాలస్నీ 

వొకచోట పోగుచేసి. మంచీచెడూ ఎంచుకుంటూ ,ఏ|రపెనిసిలు తీసుకుని, ఉతక్ష్ 

రాల పొడవును తగ్గించుకొంటూ వున్నాను. 

“ఇవాళి ఉ తరాలు సార” అని ఆఫీసుబోయ్ ఒక చిన్నకట ఇచ్చాడు. 
డు ఆ టు 

“ఇదేదో కధలా పుంది" అనుకుంటూ అందులోంచి ఒక కాగితాల మడత 

తీశాను, 

కథకాదు, ఉ తరమే. 
జాలి 

ఐదు పేజీలు౦ది. 
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శ 
. ట్ జీ ద. 

ళం ఆక్ర్య్టరితురాని చట్టము మ్ పృతికలో (పచురించెరుం ఇది చాలా 

తొందరపాటుతో కూడిన చర అని మొదలై నది, ఆ ఉత్తరం. 

డాకరాఫ్ లెటర్స్గారు ఇచ్చిన వాదం ఆంతా అభివృద్ధి నిరోధకంగా 
(os) గ్ 

వుందని ఆ ఉ తరంలో ఆరోపించ బడింది. 

మానవజాతి మీవ (పకృతి, (పకృతి మీద మానవజాతి, తదుతను ఆధి 

డ్ స్టతలను 'సిదూ పంచుకోడానికి నిరంతరం జరిగే సంఘర్షణే లక్షలాది సంవత్సరాల 

నుంచి ఈ భూూగహంతో కరుగుతున్న (పపంచ వ్యాపారం. ఎప్పటికస్పుడు 

మానవజాతి (సకృతిమిద చిన్నచిన్న విజయాలు సాధిస్తూవచ్చినా,అవి (పక తిలో 

లహస్యాలు రనుకో్క_డం కిందికే వస్తాయి, ౨ఎంతిమ విజయం (పేకృతిదే, 

పించుకంకే దూనవజాతి తాము పెరిగినంతగా (పకృతిలో ఆహార వసతులు 

ఢాంచకేక పోవడ మే. ఈ విషయం అందరు శాస్త్రజ్ఞులు అంగికరించిం దే. ఎప్పటి 

కైనా తిండిలేక మలమల మాడిపోయే ఆపద మానవజాతికి రానున్నది. ఆ దుష్ట 

దినాన్ని వాయిదా వెయ్యడ మే కుటుంబనియం౦[తణ పథకాల ఉ ధ్రైశం, 

కనుక, కుటుంబనియం తణ ఏడో ఒక దేశానికి చెందిన సమస్యఅని గాని 

ఒక జాతి సంస్కృతికి పరిమిత మెన సవాలు అనిగాని అనుకోవడం కేవలం 

మూర్ధక్వ్యం. 

_--ఈ విధంగా సాగింది, ఆ ఉత్తరం 

రచయిత. 

కాదు రచయ్యితి _ శ్రీమతి. ఆర్. శతుంతలా రాణి... బి.ఎ 

అటూ ఇటూ తిప్పి ఎ|డసు వుందేమోనని చూశాను... ..ఉన్నది. కేరాఫ్, 

కుటుంబ నియం న్లృణ ఆసిసైంట్ డె రెక్ట రు గారి ఆఫీసులో అప్పర్ శ&వఏజన్ 

గుమాస్తా... హంసవాడ, 

ఇ 

ఉత్తరం చివరంటా చదినాను. ఆవిడ ఆర్గుమెంటు చాలా సాధికారికంగా 

వుంది. రచనకూడా, కొంచెం గడ్డుగా వున్నప్పటికీ పదునుగానే వుంది. 

ఇంతవరకు వచ్చిన ఉత్తరాల్లో ఒకటి రెండు. మాపష్మతికను కుటుంబ 

నియం తణా వ్యతిరేక పత్రికగా వుదహరించాయి.. పాఠకుల అభి పాయాలకి, 
రచయితల రచనలకి సంపాదక వర్గం ఏకీభావం గాని బాధ్యత గాని లేక పోవచ్చు 
నని, ఎక్కువమంది అనుకోకపోవచ్చు. (పభుత్వ మే అలా అనుకో క పోవచ్చును. 
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ఎలాగా ముగ్గులోకి దిగాం కదా, కుటుంబసియం[తజా వ్యతిరేకత 

మా(త మే ఎందుకు'? 

ఆని..._ఇలా ఆలోచించి, శకుంతలా రాణీగారి ఉత్తరం అచ్చు వేశాను, 

3 WS i 

ఆరు వారాలయింది. 

అక్కరకురాని చట్టము వ్యాసం మీద అటూ ఇటూ ఉ తరాలు చాలా 

ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, వెనకెప్పుడో ఒక (ప్రముఖ రచయితి రాసిన ఉద్వేగ 
పూరితమైన నవల సీరియల్గా వేస్తున్నప్పటి కంశుకూడా ఎక్కువగా వస్తు 

రూ | జాని rn] 

న్నాయి. ' 

ఆ ఉ తరాలు సామాన్య పాఠకులూ రాస్తున్నారు. డొకృర్లు, లాయర్లు, 

ఫిలాసఫీ; సోషియాలజీ చెప్పే లెక్చరర్లు కూడా రాస్తున్నారు. వారందరితో బాటు 

“డాక్టరాఫ్ లెటర్స్” గారు, శకుంతలారాణి గారు కూడా రాస్తున్నారు, 

ఆందరితోబాటు రాసినా, డాక్ట రాఫ్ లెటర్స్గారూ శకుంతలారాణీగారు మాత్రం 

సరికొత్త ఆర్గుమెంట్స్తో. పరిమిత కుటుంబాల వుదాహరణల వదంతాలతో 

(వాస్తూ, ఇవి ఉత్త ఉ త్తరాలుకావు పంచవర్ష [ప్రణాళికలు , అనిపించేస్తున్నారు, 

చాలా ఇంటలిజెంట్ గా, ఇంటరెస్టింగ్గా వుంటున్నాయి. అవన్నీ. 

ఈ వారం డాక్తరాఫ్ లెటర్సొగారి వాదానికి సంబంధించినవి వేస్తే, నరు 

చటి వారం శకుంతలారాణిగారి వాదానికి సంబంధించినవి వేస్తూ, ఆ కలర్ 

అలా సిలుపుకొంటూ వస్తున్నాను. 

“బిజీగా వున్నారా?" అంటూ పచ్చి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. మా బిజి 

నెస్ మేనేజర్ రావుగారు. 

“అబ్బే లేదండీ” అన్నాను, చిరునవ్వు తెచ్చుకొని “వారప తిక రేపు 

విడుదలకదా;” అన్నాను; ఒకవేళ బిజీగా వున్నా, నాతప్పులేదని తెలియబరుస్తూ. 

“అది కాదూ, ఉత్తరాల శీర్షికలో (ప్రచురిస్తున్న వాటికి పారిషికంతో 
యిస్తున్నామా, మనం?” అని సూటిగా అడిగారు రావుగారు. 

“అన్నిటిక్మీఇవ్వడం లేదు” 
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“ఆడే డేను అడగాలనొచ్చాను. అన్నిటకీ ఇవ్వనప్పుడుం?” సిగరెట్ 

డమ్ములాగుతూ (పళ్న వెయ్యకుండా తప్పిఠిచుకున్నాతు బిజినెస్ మేనేజరు 

గారు, 

“కుటుంబ నియంతణ గురించి వాద (_పతివాదాలు జరుగుతున్నాయి, 

మన పతికలో అవి స్వికరించాం. వాటిల్లో మౌలికంగా, నిర్మాణాత్మకంగా 

వున్న వాటికి పారితోషికం ఇవ్యాలని (అదీ చాలా స్వల్పం) నేమ నిర్ణయించేను, 

నిజానికి ఆవి ఉ త్తరాలుకావు అవన్నీ వ్యాసాలు, కాని విడిగా వ్యాసాల్లాగా 

వాట్ని స్వీకరించి (సచురి సె కొన్ని ఇబ్బందులున్నాయని నేను "వాటికి పాఠకుల 

పేజీ ఇచ్చాను. రచనకి మనం యిచ్చిన (ప్రాధాన్యాన్ని బట్టికాక, రచనలో 
సరుకును బిటి పారితోషికం యివ్యడం ఆరోగ్యం కదా, అన్నాను “ఐ ఎగ” 

అన్నారు మేనేజర్గారు; అలవోకగా, నా చేతిలో కాగితం అందుకుంటూ; ఈ 

వారం పష త్రికలోకి | అచ్చుకిస్తున్న శకుంతలారాణిగారి ఉత్తరం అది క్రింద. 
“ఈ చర్చ ఇంతటితో ఆఖరు” అని ఒక రిమార్కు అస్పుడే రాశాను, నేను. 

“ఆరెరె! “అని లేచారు రావుగారు “ఇదేమిటి, ఈ అనా్యాయం!?” అని 

కంగారు పడ్డారు, 

“అన్యాయం ఏముంది? ఎనిమిది వారాలై జరుగుతోంది, ఇంకా ఎ౦దుకు?” 

“మీక బోర్గా వుందా?” 

“నాకు లేక పోవచ్చు, కాని పాఠకులకి బోర్గా ఉండొచ్చు కదా.” 

“పాఠకులకి బోర్గా లేకపో తే?* అని 'పెంకెనవ్వు నవ్వారు రావుగారు. 

“లేదని ఎలా? 

“లేదు బాబూ రేదు' ఎనిమి3 వారోల కిందట కదూ, మీరీ ఫోరమ్ 
ఓపెన్ చేసేరు! సేల్సు (గాఫ్ చూడండి అలా అలా పెకి వెళ్ళిపోతోంది. ఈ 
వ్యాసాలు వెయ్యకముందు మన వారపత్రిక వారానికి ఇఠళవై ఎనిమిదివేలు 
అమ్మాం. ఇప్పుడు ముష్పయ్యారువేలు . సర్క్యులేషన్ ఎలా “పెరుగుతోందా 
అని పేజీలు తిరగేసి చూశాను, నాలుగో వారంనుంచే. కొత్త సీరియల్స్ లేవు 
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సర్క్యులేషన్ పెరిగిందని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను.” అన్నారు మేనే 
జర్గారుం 

నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను. జనంలో (పభుత్వ (పచారాల ద్యారా, ఆకాశవాణి 
ద్వారా, బస్సుల -వెనకా వై ళృలోను, అక్కడా ఇక్కడా విశ్వరూపం దాల్చిన 
ఈ సబ్దకై, సర్కులేషన్ సెంచేటంత సజీవ మైనదా!.... దానికి 
ఉత్తరాలలోని శ్ తప్పు, విషయంలో బలం కౌదు!. 

కారణం ఆ 

“కనక, వాళ్ళకి వదో పదిహేనో రూపాయలు పంపడానికి మీకు ఇబ్బం 
దెం వుండ కూడదు.” అన్నాను మేనేజరు గారి కళ్ళలోకి నవ్వుతూచూస్తూ. 

బిజినెస్ మేనేజరు రావుగారు నమస్కారం చేస్తి “మీరే గెల్బారు 
- గాని ఈ వాక్యం కొక్రుయండి మరి!” అన్నారు. 

షి ఫో స్లో 

పన్నెండువారాలు సాగిన ఆ చర్చ డాక్షరాఫ్ లెటర్స్ గార్బ్నించి 
ఉ.త్రరం లేక పోవడంవల్ల, చివరికి ఆగిపోయింది, 

మరో పదిహేను రోజులు గడిచాయి, ఒకనాడు విజయవాడ నుంచి 
పుస్తక _పచురణ కర్త ఒకాయన వచ్చి, కుటుంబ నియంత్రణ. సంగతీ 
సంవర్భంొ ఆని చేతో వెటిల్ రాసిన ఒక అచ్చు పుస్రకం పట్టుకొచ్చి నా 

చేతిలో పెట్టాడు” ఈ పుస్తకంలో, మీ ప్యతికలో వచ్చిన వాదోపవాదాలన్నీ 
వరసగా అచ్చువేశాం, రేపు ఇరవైనాలుగో తేదీని ఈవాళ్ళో ఈ పుస్తకం 

ఆవిష్కరణ మహోత్సవం ఉన్నవి! డొక్ట రాఫ్ లెటర్బ్సొగారూ, శకుంతలా రాణి 
గాదా కూడా. అవిష్కరణ మహోత్సవంనాడు మీరు వచ్చి మాట్లాడి తే బావుం 
బుందని అంటున్నాయి. మీరు అంగీకరించాలి” అనాడు, ఆ (వచురణక రొ | 

ట్. లై ఇ 

జీ 

“ఆవిష్కరణ ఎవరిచేత చేయిస్తున్నారు?” 

“ఇఎ వైనాలు గో తేదిని ఈ పూరికి ఆంధ పచేళ కుటుందినియం(త్రణ 

శాఖ డె రక ర్గారు వస్తున్నారు. వారు ఆవిష్కరిస్తారు. జిలా అధికారులు కం అని వాటి గ 

నేను సరేనన్నాను. 

% స % 
“ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి నాకు చాలా గర్వంగా నుంది” 
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అన్నారు, కుటుంబనియంత్రణ శాఖ డైరెక్టర్గారు. ఎర రిబ్బన్తో కట్టిన 
పుసకం చేతో పుచ్చుకుని మాట్లాడుతూ, 

“ముదటి కెండువారాలూ నేనంతగా పట్టించుకో లేదుగాని, (కమంగా ఈ 

త్త త్రో పడ్డాయి. అవన్నీ చాలా గొప్పవి. మన జాతికి అత కవ 

రిమైెనవిన్నూ. నూ డిపార్ట్ మెంట్ చేయవలసిన సని ఈ లేఖలు రాసిన డా క్షర్ 

'కుంతలా రాణీగారు చేశారు. అలా చెయ్యడంలో 

కొట్టకుండా, ఎంతో ఇంట లెస్ట్గా కబుర్లూ కథలూ చెబుతూ (వా సరు. ఈ ఉత్తరా 

అను ఒక (గంథంగా రూపొందించాలిని సంకల్చం కలిగిన (పనురణకర్తలు 

చాలా సంషు సేవ చేస్తున్నట్లు నేను భావిస్తున్నాను. ఈ (గంథాన్ని అన్ని |గంథా 
లఅయాలకు నేను రిక మెండు చేస్తున్నాను. మీకు అత్యంత సంతో షకర మైన 

మరొకవా ఏమిటంటే, ఈ ఉత్తరాలు రాసినందుకు, ఈ (పచురణకర్రగారు 
అలలో 

ఇచ్చే రాయల్తీ కాక, (వభుత్యంవారు, ఈ డాక్ట రాఫ్ లెటర్స్గారికి, శ్రీమతి 
శకుంతలా రాణిగారికి, చెరి ఐదువందల రూపాయల ఆవార్డ్ కుటుంబనియం| తణ . 

శాఖ నిధుల్నుంచి ఇవ్వాలని నిశ్చయించాలు. వారిద్దరు వేదిక పైకివచ్చి, చెక్కులు 
స్వీకరించాలని ప్రార్థన!” అని, కుటుంబనియ్మతణ శాఖ డై రెక్టర్ గారు రిబ్బన్ 
కోసి, పుస్తకం ఆవిష్కరింప బడిందని [పకటించారు. 

ఫోటోలు, చప్పట్లు అయ్యాయి, 
గ 

‘ 

వేదిక కుటు ందబినియం(త్రణ శాఖ డైరెక్టర్, పుస్తక (పచురణకర్హ, నేను, 

జిల్లాకలెక్షరు, -లకో నిండిపోయింది. డాక్టరాఫ్లెటర్స్గారు, శకుంతలా రాణి 

. గారు, ఆడియన్స్లో వుండిహోయి వుంటారు. కార్యక్రమంలో “రచయితల పరి 
చయం” అసివొక ఐటమ్వుంది. 

కాని, అనుకోకుండా వచ్చిన (పభుత్వ అవార్డ్ అందుకోడానికి వారి 
చ్రదూ కూడా వేదిక మీదికి రావలసి వుంది. 

ల వగూళ్ళ వరనల్ల ంచి సన్నగా, పొడుగ్గా, తెల్లటి పైజమా, తెల్లటి 
చొక్కా వెసుకున్న ముస్పయేళ్ళవ్య క్తి ఒకాయన వేదికమేదికి వచ్చాడు. 
వేదిక బుద పెద్దలకు నమస్కరించాడు. సభకున్నూ నమస్కారం చేశాడు. 

శ్రీమతి శకుంతలా రాణిగారు వేదికమీదికి రావాలి”. అని డె రెకర్ో 
గారు అర్ధించేరు. వి 
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కాసేపు కంఠా ల కలకలం వినిపించినా గాజుల గలగల ఏమీలేదు, 

డాక్సరాఫ్ లెర్స్ అనబడే ఆయన గొంతు సవరించుకున్నాడు. 

“నాపేరు ఆర్. రంగారావు. నేను పహూంనవాడలో ఒక (పయివేటు 
స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుట్లి, నేను రచయితను కాను. కొని చిన్నప్పట్నుంచీ 

వివిధ ప్మతిక లకు ఉ త్తరాలు_వాయడం అలవౌెటుంది. ఇప్పటికినావి నాలుగువంచల 

ఎనభై రెండు ఉ ఉ తరాలు అచ్చయ్యాయి. మాణిక్యవణమీద, ఇల్లాలి ముచ్చట్ల 

మీదే కొక, సీరియల్స్, ముఖచ్చ్మితం మొదలైన వాటిమీదకూడా ఉ త్తరాలునావి 
అనేకం అచ్చయ్యాయి. నా నహాధ్యాయులై న ఉపాధ్యాయులు కొందరు నాకు 

' ఉత్తరకుమారుడని *నిక్ నేమ్” పెట్టగా అది నూ హంసవాడ అంతటా సంశయం 
లేని గుర్తుగా తయారై ౦ది; అదేనాకు హింస, అదే _పశంస! 

“కుటుంబనియంతణ గురించి నేను బాగా చదివాను కాసి ఎన్ని మాట్లు 
ఉత్తరాలు, వ్యాసాలు రాసినా అవి అచ్చుకాలేదు. నా ఆలోచనలు అశేష 

పాఠక జనానికి తెలియజెయ్యలేక పోయానే అనే చింత నన్నెంతో వాఫపెట్టగా 
పచ్చిన ఫలిత మే ఈ పుస్తకం. 

“డాక్టరాఫ్ లెటర్ అనేపేరుతోను, ఆరో. శకుంతలారాణి అనే పేరు 

తోను, ఈ ఉ త్తరాలన్ని నేను ఒక్కాత్ష రాశాసు__” అని కాసేపు ఆగాడు 

“రంగారావు గారు. హాలు చప్పట్లతో మారుమోగింది. 

“ఆ దేమిటి? ఆని తెల్లబోయి. సిలబడి పోయారు, కుటుంబనియ న్నక 

శాల్లు డై రెక్ట రుగారు. 

“ఏపమన్యనైరా రెండువేపులా పరిశీలించగలగాలి, అప్పుడే దాని 
సంగతి సందర్భాలు (పజలకి తెలుస్తాయి. కొని, ఈ వేపు వాదన జరిగినప్పుడు 
పీఏకి తల లూపి, ఆవేపుభాదన జరిగినప్పుడు వారికీ తలలూ పే పేసేరకం 
మనుష్యులే ఎక్కువ మనతో. పైగా, ఏదో వొకవాదాన్ని సమర్దించేవారు 

రెండోది ఒటి ఇఖాళశీకుండగా తీసి పారెస్తారు, అలాటి ధోరణి నన్నెంతో 
బాధించగా. రెరడువైపుళలా నేనేఎందుకు ఆలోచించి (వాయకూడదు అన్న 
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జీజ్ఞాస నాలో కలిగింది. అందుకనీ, (కమ శిక్షణలో సాగిన నా ఆలోచనల్ని 

రెండురకాల వాదాలుగా విడదీసి దీనిమీద అరడజను, దానిమీద అరడజను 

వ్యాసాలు ముందుగానే సిద్ధంచేసి పెట్టుకుని. ఒకటి అచ్చవగానే మరొకటి 

చొప్పున వారపత్రికకి వంపించాను. అన్నీ అచ్చువేసినందుకు ఎడిటరొగారికి 

నా ధన్యవాదాలు. 

“మారుపేరు పెటి రచన చెయ్యడం నేరం అయితే నన్ను శిక్షించండి. 

కావి ఈ వాదోపవాదాలు, ఈ బహుళ జనాద రణ వట్టి ఉత్తరకుమార 

(పజ్జలుకావన్న గర్వం నాకు చాలూ అని ముగించాడు రంగారావుగారు, 

“ఎక్స్క్యూజ్ మీ” అని నేను లేచాను. “నేనేమీ ఒక యూనివర్శిటీ 

స్ ఛాన్సెలర్ని కాను. కేవలం ఒక ప్మత్రికకు ఎడిటర్ని,. అయినా, ఈయన 

టుకున్న పేరు, డాక్టరాఫ్ లెటర్స్“ఆ నేది ఈయనకెంతో సముచితంగా 

జనం మళ్ళీ చప్పట్లు కొట్టారు. 

“అదిసశే_మార్చి 31 వచ్చేస్తోందే, ఆర్, శకుంతలారాణి పేర |వాసిన 
ఈ చెక్కు. ఈయనకి ఇవ్వాలా వద్దా? అని నిస్సహాయంగా చతికిల బడ్షారు 

కుటుంది నియ్నన్హ్రణశాఖ డై రెక్టర్ గారు. 

& 



(“జ్యోతి” మాసప్మతిక; దీపావ? 1985) 
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“స్పా ర్ర్[* 

నెమ్మదిగా పలకరించాను, మా జోనల్ ఆఫీసర్ చక్రారావుని, 

“యెస్?” చ్యకారావు; చూస్తున్న కాగితాల్లో పేజీ యెగిరి కుండా 
మోచెయ్యి అడ్డంపెట్టి. తలెత్తి , కళ్ళజోడు పె అంచుల మీది నుంచి చూసేడు; 

గడుగ్గాయి మిరాసీదారు కరణంగారు అమాయక నిశానీదారు పేదరై తచేపు చూసి 

నటు, 
థు 

“క్రమలాక్మరావు పోయాట్లకదండీ.“ అని ఆగాను. 

“కొనండీ పాపం; నాకూ ఇంతకు ముందే తెల్సింది.” 

“శవం ఇంకా కదల్లేదండి. వాళ్ళ తమ్ముడికోసం చూస్తున్నారు. అతను 

ఇప్పుడో ఇహనో రావాలి త్రీఫేసేలోపుగా నున స్టాఫ్ నలుగురూ ఓసారి వెళ్ళి 

చూదామంటున్నారండి....” 

“ఓ షూర్!.... అలాగే వెళ్ళిరండి....కౌని: అంతా ఒక్క సారే వెడ తారా? 

ఆహం మరేం లేదూ; గబుక్కున హెడ్తాఫీసు నించి ఏదైనా సమాచారం 

కావాలని ఫోను వచ్చిందనుకోండీ: నేను ఒక్కణ్నే అయిపోతానే!“ అని కిటికీ 
లోంచి బైటికి చూడసాగాడు చ్యకారావు. 

నేను నా వెనకాల నిలబడి వున్న బలగంవై పు చూశాను, మళీ యిటు 

తిరిగి “తమ్మరారాండీ?” అన్నాను జాలిగా, 

చకొరావు అంతకంటే అమాయకంగా, జాలిగా నవ్వేడు. రెండు క్షణాల్లో 

ఆ నవ్వుని మింగేసి, చేతిలో వున్న కలాన్ని పెన్ స్టాండులో విగించేడు” 

కుర్చీల్' వెనక్కి చారబడి ఒక్కసారిగా ఆభ ఫీసరై పోయాడు. 

“నాడ్డుయు. మీన్? మీలో ఎవరో ఒకరిద్దరు ఆఫీస్లో వుండి ఏదైనా 
యమర్హస్సీ వశ "స్తే నాకు తోడ్పడుతారని సేననుకుంటూ ఉంటే మీరేమో ఆఫీస్కి 
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కాళం డసేసి నన్నుకూడా లాగేడ్డామని చూస్తున్నారా? నో!వేసు రావడం 

కొశ్చన్ లేదసలు....ఆల్ రైట్! హెడ్డాఫసు నించి ఫోనా స్టే నేనే ఎల్లాగో 
చ యె 

తంటాలు పడతానైండి, మీరందరు వెళ్ళండి....రమణారా వున్నారా?” 
ag) 

“యస్సార్” అని వెనక నించి ఓ ఫొడశారిపోయిన గొంతు: 

“మున ఆఫిస్ కొ త బిలింగ్ సెల్ తెచ్చి ఇక్కడ 'పెటండి.” 
అజలి G ర (A 

“స యు? 

._ “వామ్మన్రావు గారూ; ఎక్స్పోర్టు లైసెన్సు రద్దు చేస్తామంటూ నిన్న 

నొచ్చిన లెటర్ వెంటనే పెట్టమన్నాను, సెపేరే కాదు! అది కూడ ఆ ఫెలతో 

పాట్లు తెచ్చిక గాడ పడీంది; నేనే రాసుకుంటాను'. soe eee రః ఎకౌంట్స్ మాస్టక్ 

పంతులు గారేరీ? బ్యాం క్కెళ్ళి బీ సోయారా, దొరగారు? ఇప ా ని వాలికి ఇంతే సంగ 

తులు గౌబి బోలు.... అక్క ణ్నించలా కమలాక్మరావింటి కెళ్ళి స్మళానాని కెళ్ళి అంచి 

కెళ్ళి ఇంక మధ్యాహ్నం వారి దయుంపే ఏ మూడింటికో దయ చేస్తారు లేక 
సో తే. 

“అన్యాయం సార్; అతను కేష్ పట్టుకు ని అలా షికార్లు కొను మనిషి 

కాద్సార్” అన్నారు వెనకనించి ఎవరో 

“ఎ మో 

"మరి అతను కూడా అక్కడొకసారి కనిపించాలి కదండి సార్? పైగా 

అతను కమలాకరావుకి కొంచెం బంధువు కూడా కదండి?” అన్నాను. 

చక్రారావు తను అంతసేపూ మోచేతులో అణిచి పెట్టిన _ఫెల్ మూసే 

సాడు, దాన్ని తాశ్ళేసి క'పేస్తూ చేతులు తిప్పుతూ అన్నాడు “అదికౌదు బంగా 

(రాజుగారూ! నేనొకటం పే మీరింకో పేడో అంటున్నారు! .... వారం క్యైళ్ళన 

నునిషి అంత హెవ్లీకాష్ పట్టుకుని _ఫెండ్సిళ్ళకీ,శ్మళానానికీ ఎందుకండీ వెళ్ళడం? 
తిన్నగా అఆఫీసుకొచ్చి ఆ  శేషేదో చెస్ట్లో పెనేసి వెళ్ళొచ్చుగా.... బంధువే, 
నేనేం కొదన్లేదు. ఆ మాటకొ పై సీ కమలాక(రావుకీ బంధువులో స్నేహితులోకాని 

వాళ్ళు ఎవరున్నారో చెప్పండి? సూర్యారావుగారూ ఆయన ఒక వీధిలో ఉంటు 
న్నారు. అవునా కాదా? సత్యనారాయణగారు ఆయన క్షాస్కేటు-_ ఇంక మీరూ 
ఆయనా ఎన్ని విషయాల్లో ఎంత కోజ్గా ఉంటారో అన్నది ఎవరికి తెలియని. 

రహస్యమూ కాదుకదా! | విధంగా  చెప్పాలంే కమలాక రావు నాకూ బంధువే, 
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మరి! కాని ఈ ఆఫీసులో మనకందరికీ కొన్నికొన్ని జాధ్యతన్నాయి కదండీ! 
మన హెడ్డాఫీను. మనల్నందరిని యిక డెందుకు వేసింది? పన్టన్నీ = సెమి వేస్ట్ 

కాకుండా "చేస్తామనే కదా, అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఫార్మాలిటీస్ కోసం మన 

అమాల$్థమెన ఈ కాలాన్ని. అందులో డ్యూటీ అవర్స్ని_ వేస్ట్ చెయ్యడం తప్పా 

కాదా; పోనీ మీరే చెప్పండి?” 

త్ర ప్ప సార్; నిజమే సార్ మీరన్నది” అన్నదే ఆ సమయంలో మాట, 

అంతేగాని “అదేంటి సార్: అలా అంటారు? ఇలాంటి (టా జెడీ వొచ్చినప్పుడే 

కదా, ఆత్మీయలై న వాళ్ళనించి రెండు కన్నీటి చుక్కలు ఆశిసారు యెవరైనా!” 

అని చెప్పలేదెవరూ. 

“అయితే సార్; పోనీ మనందరి తరపునౌ బంగా(ర్రాజుని పంపిద్దా 

మండి?” అన్నాడు సూర్యారావు. 

చృకారావు ఓసారి కళ్ళు మూసుకొని తెరిచాడు. ఏదో నాటకంలో అభి 
నయిస్తున్న వాడిలాగా తల అడ ౦గా ఆడించి చేతులు ఇటూ అటూ వూపాడు, 

“నో, నో!” అన్నాడు మళ్ళీ నాలుగు క్షణాలు వ్యవధిచ్చి, “అందరూ వెళ్ళండి, 
నేనిందాకా అడిగిన ఫెల్సన్నీ మాతం తెచ్చిక్కడ పడీండి. అవతలి రూంలో 
సెలిఫోనుకి ప్లగ్ తీసీండి” అని చె ప్పేసి ఆ పెద్దఫెలు మళ్ళా తెరిచి చదువు 

కొంటూ కూర్చున్నాడు. 

ఉద్యోగులు ఒక్కాక్కరూ. శవాన్ని చూడ్డానికి వెళుతున్న వాళ్ళలా 

కాకుండా శవాన్ని వొదిలి వెళుతున్నంత నెమ్మదిగా బెటికి నడిచారు. ముందో 

చ్చాను కనక ఆఖరికి మిగిలిపోయాను.. 

వెళ్ళిపోడానికి ఓ అడుగు అటు. చేస్తూ చకారావు వేప్పజాలిగా చూసేను. . 

చకారావు క్షణంలో సగంపొటు నా చూప్పలో. చూపు కలిపి; అ మరుసటి. 

సగంలో ఆగమన్నట్టు చేతో & రీ సంజ చేసి; ఆ చేతితో సేవిల్ మీద ఒక్క 

దెబ్బ కొల్ల, “అన్నట్టు మర్చిపోయాను.” అన్నాడు. 

స్విచ్ వేస్తె లైటారిపోయినంత వేగం ఆగిపోయాను. . ఎక్కడున్న 
వాణ్ణక్కడ. 

“అక్కడ పంతులుగారు కనబడితే ఆ క్యాష్ వ్యాగ్ పట్టుకుని వంటనే 
ఆఫీసుకు రమ్మరండి. ౫ రని; నావేపు (స త్యేకమైన అభిమానంతో చూస్తూ 
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చెయ్య వూపి తనకి చాలా దగ్గిరిగా రమ్మంటూ సంజ్ఞ చేసేడు. నేను అతనికి 
చాలా దగ్గిరిగా వచ్చి అతని మీదికి వంగాల్సి వచ్చింది, చృకారావు గొంతు బాగా 

తగ్గించి చెప్పాడు: నే చెప్పేది జాగర్తగా వినండి. ఏంటంటే, అక్కడ పరిస్థితి 

ఎలా వ వుంటుందో మనం చెప్పలేం... -ఏమంటాళి.... గబుక్కుని డబ్బు అవనరం 

వొచ్చు. ఎలాంెలాంటి తెగింపులు పడతాయం పే చేతిలో ఉన్న డబ్బు 

మనదా, నలుగురిదీనా, గవర్న మెంటుదా అనే విచక్షణ ఉండదు. నే చెప్పేది 
జోధపడుతోందా? అంచేత.... ఏది?.... అతను__అం పే పంతులుగారన్నమాట 

ఆక్కడ గానీ వుండిపోయాడంపే; ఒక మూమెంట్లో అతను గోతులో 

పడ్డ మేగాదు; మనందర్నీ గోతులో తోసీగల్డు.... తెలిసిందా? అంచేత ముంద 
తన్ని క్యాష్బ్యాగ్ పట్టుకొని ఇటొచ్చీమనండి. అది సేఫ్తో పె స్రేసీకావాలం పే 
మళ్ళీ వెళ్ళీ సాయంకాలం దాకౌవుంటాడో రాత్రల్లా కూడా వుంటాడో అత నిష్టం! 

తెల్పిందా?” 

చకారావు తెలిపే పతి మాటకీ ఆమోదం తెలిపే ఆంగికం ఒకటి; 
కళ్ళతో, చేతులో, తలతో చేస్తూ విధేయతని కూడా పన్లో పనిగా (పకటించేను, 

_ చృకారావు మళ్ళీ మొదలెట్టాడు. “పాపం; నిజమే, డబ్బు అవసరం 
పడ్తుంది. నిజానికి కమలాకరావు జీతం అంతా కూడా ఇవాళ అక్కడ అవసర 

మయ్యే ఖర్చుకి చాలకపోవచ్చు. కానీ మనమేం చేస్తాం? పోనీ మనం ఏదైనా 
జాలిగా చే సేసినస్సటికి దాని ఫలితం ఈ నెలంతా మనల్నందర్నీ బాధ 

పెడ్తుంది. కాదంటారా?” 

_“కొనండౌనండి.... కానీ, ఇందులో రెండు పాయింట్లున్నాయండి. కమలా 
కరావు నిన్నటివరకు డ్యూటీలో ఉన్నాడు కాబట్టండి, అతని జీతంఠళూడ అంద 
రితో చాటు బిల్లేసి తెచ్చేమండి. ఆ డబ్బు “అతనికో అతని పెళ్ళానికో 
ఇచ్చెయ్యాలండి. దానికే రూలూ అడ్డం రాదండి. . ఒక వేళ ఆవిడ; చట్టరీత్యా 
తనే కమలాక( రావుకి వారసురాల్నని సర్షిఫీ కేటు తెచ్చుకునే దాకా ఆ డబ్బు 
ఆవిడకిన్వకూడదనుకుం పే ఉంకోటుందండి, ఉద్యోగస్తుడెవరై నా చనిపోతే 
నండి, శవ చహనానికి, ఆ సంబంధంగా అయ్యే ఖర్చులకనండీ; అయిదు వందల 
రూపాయలు కకురే శాంకన్చేపి డై రెక్టుగా ఆవిడకిచ్చీయొచ్చండి ,క్ఞై కైఅంచా 
తండి..." ఈ 
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చకారావు నోటికి చెయ్యడ్డం పెట్టుకుని “అయ్యో, అయ్యా! “అన్నాడు. 
“అతను చనిపోయాడని మనకి కాగితంమీద రిపోర్టు లేదండీ బాబూ' అవునూ! 

ఎవరిచ్చేరు, రిపోర్లు? నేనిలా మాటాకుతున్నా నని మరోలా అనుకోకండీ. మీరు 
చెప్పారు; రై సే. కమలాక్యరావు చనిపోయాడనడానికి సందేహంలేదు, కానీ 

మరి ఆఫీసన్నప్పుడు ఏవో కొన్ని రూల్సుంటాయికదా. రేప్పొద్దున్న ఏ ఆడిట్ 
బాబొ వచ్చి పార్ట చనిపోయినట్టు రి పోర్డులేదు. శవ దహనానికి |గాంట్ ఇమ్మని 

అప్పి కేషన్ లేదు; డబ్బు ఎలా (డా చేసి ఇచ్చీసేవు నాయనా అని నా పీక పట్టు 

కుంటాడు, చాచ్చాబూ ఏదో తొందర్లో అలా చెయ్యవ లిసొ చ్చిందయ్యా అంతే 

వాడూరుకుంటాడా?” అని అలసిపోయాడు. 

లోపలి అసహ్యం ఆ(గహం వ్య క్తపరచకండా వుండడానికి ఒక"ే 

మారం. 
ళ్ 

దీర్హ గా “ఆయ్....” అని; మరి తిరిగి చూడకుండా దా కేళా నక్కజ్జీంచి. 

అ + 0 లి 

పది హేను రోజులైంది. 

చ్మకారావులాంటి (కూరులు దయాహీనులు భూూపపంచకం మొ త్తంమీద 
ఎవరూ ఉండరనీ ఉద్భవించరనీ నిశ్చయానికి రాదగిన సంఘటనలు జరిగాయి, 

ఆరోజు కమలాక (రా వు అంతిమ యాతకి ముందు ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంతా 

అక్కడికీ వెళ్ళేంకదా, అప్పటి కే అకుడ 'కేషియర్ పంతులు ఉన్నాడు; 

కమలాక[రావు తమ్ముడు రామనాథం రానూ వొచ్చాడు. అన్నగారు పోయాడని 

చెలిిగాం రాగానే అతను ఎలా ఉన్నవాడు అలాగే బయలేరి వొచ్చేశాడు. 

కాకినాడ నుంచి విశాఖపట్నానికి రావడానికి అతనికి ఆ కబురందిన వేళకి బస్సు 

గాని రైలుగాని లేని కారణంగా పాపం; కత్తిపూడి జంక్షన్ వరకు ఎవరో కార్లో 

లిప్ట్ ఇవ్వగా చేరుకుని, అక్కణ్నించి లారీ ఎక్కి. విశాఖపట్నం వచ్చేడుట. 
అందరికీ నెలాఖరే కదా. అతనుకూడా ఏమంత స్థితిలో లేడు. కాలేజీలో లెక 

రరే గాని పద్దతిగా జీతాలు చెల్లించే కాలేజీ కాదది. వాళ్ళావిడ, కూతురు “మేమూ 

నసా”మని లబో దిబో అంటే (పయాణం ఖర్చులకి ఎక్కు డో ఏదో ఏర్పాటు 

చేసుకుని మర్నాడు రమ్మని చె పే ప్పసీ తను ఒక్కడూ అతి కష్టం మీద అలా 

వొచ్చేడుట. కమలాకరావు కొడుకి. ఆరేళ్ళ వయస్సు. అంచేత తల కొరివి 
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పెట్టడం నుంచి పది పన్నెండు రోజుల (శాద్ద శౌచ కర్మలన్నీ కనలాక[రావ 

తమ్ముడు రామనాథ మే చెయ్యాలన్నారు. కర్మలన్నిటికీ డబ్బు ఖర్చవుతుంది, 

పందలు! అందరికీ (పొవిడెంటు ఫండు అలాగా ఇలాగా కాదు. వందలు, . 

వుంటుంది. కాని దాంట్లోంచి డబ్బు కావాలం'ే అదో పెద్ద పరమపద సోపాన 

పటం. దాన్నిండా ఎక్కడికక్కడ పాముల్తూనూ. 

ముందు శవం కదలాలి, 

కిందటి రాతి పదకొండున్నరకి పోయాడు కమలాకరావు. ఈ జనం 

అంతా పోగయ్యేనరికి 'చుర్నాడు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయింది. ఈ 

ఇంట్లోనే కాక ఇరుగూ పొరుగూ వాటాల్లో కాపరాలున్న వాళ్ళు కూడా వంటా 

"పెంటా చేసుకోకూడదని లెఖ్య_. ఏదో నగర సంస్కృతి ఇరుగు పొరుగు 

లెవరో వాళ్ళ కష్టసుఖాలేమిటో యెవరూ పట్టించుకోరని పేరయితే పడిపోయారు 
గాని నిజానికి ఇలాంటి సందర్భాల్లో సం పదాయానికి వ్యతిరేకంగానూ దానికి 

ఎదురు తిరిగ్గానీ _పవ్నర్ధించడం లేదెక్కువ మంది, ఇప్పటికి కూడానూ. 

సాఫ్కి జీతాలివ్యవలసిన సొమ్ము బ్యాంకునుంచి (డౌ చేసి తెచ్చిన శకేష్షి 

యర్ సంతులు ఆసంచితో సహా అక్క డున్నాడు. అపర కర్మలు చేసే (చాహ్మలు 

ఎక్కడ దొరుకుతారు, శ్మశానంలోకి కటైలు ఎవరు రవాణా చేస్తారు అనేవి కను 
కొని అ పన్లు జరగడానికి రూఢి చేసింది అతనే, అ క్యాషంతా పుచ్చుకుని 

తన మోపెడ్ మీద నాలుగైదు చోట్లకి తిరిగి తిరిగి వొచ్చాడు. 

కమల లాక రావుతో మా పరిచయం గట్టి దే. ఇక్కడ జోనల్ ఆఫీస్ పెట్టి 
నప్పట్నించి మేం అందరం సహో ద్యోగులమే. కౌని అతని భార్యనిగాని తల్లిని 

గాని ఆఖరికి పిల్లల్ని గాని మాశెవరికీ గట్టిగా తెలీదు. కొకినాడ నించొచ్చిన 
కమలాక( రావు తమ్ముడు రామనాథం మాకు మొదటిసారిగా అక్కడే పరిచయం. 
ఊళ్ళో కమలాక[రావు మేన త్తి ఒకావిడ ఉంది. అవిడ, ఇద్దరు కొడుకులు 
వచ్చారు. ఇరుగూ పొరు లో కమలాకరావు కులానికి చెందిన వాళ్ళూ అయిన 
వాళ్ళనదగినవాళ్ళూ ఈ సన్నివేశానికి తగిన వేషాల్లో ము ఖకవళికలో అక్కడ 
వుండిపోయారు, జీతాల రోజైనా ఆఫీసుల కెళ్ళడం మానేసి... జపం గురూ, 
పొబ్లిషనెలాగుంది అని అడిగాను పంతుల్ని విడిగా పిల్చి సన్నని గొంతుతో. 

“కొంపలో తంతే దమ్మిడీ లేదు, ఆ తమ్ముడు కూడా దారి క ర్చులికి 
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వం జక క్వ వో బ్రా డు. se mm Ln జో TA: 
ఎక్కడో అస్పు గోక్కునీ వ ఎడు. ఇదంతా ఇల్లా వుండగా ఈ ర్మాతినుంచ 

భోజనానికి మెంబర్లు పెరుగుతారు.” 

“ఇరుగూ పొరుగూ, ఆ మేన_త్తగారు?” 

“సడేలే...ఏదో సామెత చెప్పినట్టు” అని మూతి విరిచేడు పంతులు. 

“మరిప్పు డెలాగగందగ్గిర దగ్గిర ఐదారు పందలు కర్చుంటుం దె ఇప్పుడు?” 

“అదే అదే.నేను సూర్యారావుని ముందు అడిగాను.|బదరూ "నీకు జీతంతో 

పెద్దగా పన్లేదు కదా; ఓ సంతకం నా మొహాన పడీ; సరిగ్గా ఆరువందల యాభై 
a) న్ా 

రూపాయలు రౌండు ఫిగరు కదా: - అదిక్కడ పడేసి మన పన్లమీద మనం 

పోదాం. నీకా సొమ్ము నింపాదిగా సర్షస్తాం ఒరే, అని!....కాసీ వాడికి ఈ 

నెల్లోనే వచ్చిందట ఏదో యిబ్బంది. చెల్లలు పురుటికొచ్చింది; వాళ్ళ త్రగారు 
గ ae Caer.) 

ఐశ్వర్యవంతులు కావడంచేత గవర్నమెంట్ ఆస్ప్మతిలో కౌకండా (పయివేట్ 

నర్సింగ్ హోంలో చేర్చవలసొచ్చింది; రేపు ఉదయం డిళ్చారి చేసారు; విలు 
a అలి గ 

కటి తీసుకు రావారి; నాన్నగారు బిజినెస్ పనిమీద కలకతా వెళ్ళేరు! అంటూ 
ల న! 

కథలు, చెప్పుకొచ్చాడు త్వాష్లుడు. పంతులూ పంతులూ తలా కాస్త యిచ్చు 

కుంటాం గానీ అంతా నౌ వొక్కడి నెత్తిని మాతం రుద్దకురా అంటూ తగులు 

క a 5 ం అల్ల ప యీ అర టు నా శకి 

కున్నాడు = ఎం చెద్దాం, వాళ్ళష్పుడె లోపలి లజ్ఞాగుజ్జాలు పడుతు ఇరు” అని 

చెప్పేడు పంతులు. 

అంతా వెంటనే సెటిల్ చేసేసేనని అనుకున్నాను. “కమలాక (రావు 

జీతం కటింగులు పోను నాలుగువందల తొంభి రెండు రూపాయలు కదా; ఆ 

సొమ్ము లెక్కె_ చేసి ఇచ్చి. ఓ రెవెన్యూ స్టాంపు తీసుకుని తెల్లకాయికం మీద 
య . ఖు oa) 

అంటించీ, మన జోనల్ ఆఫిసర్ గారికి ఒక ధరకాస్తు రాసీ; ఏమనీ; అయ్యా 

నౌ భర్త అయిన ఫలానా కమలాక్మరాపు నిన్న అనగా 1985వ సంవత్సరం 

జూన్ నెల 30న తేదీ అర్హరా్యతి చనిపోయారు. వారికి మీ ఆఫీసులో పని చేసి 

నందుకు గాను 1985 జూన్ నెలకు జీతం కటింగులు పోను నాలుగు వందల 

తొం భి రెండు రూపాయలు వచ్చినట్లు తెలిసింది గాన; వారికి చట్టరీత్యా నేనే 

వారసురాలను గనుక సదరు సొమ్ము నాలుగు వందల తొంభై రెండు రూపా 

యలు నాకు చెలించ (పారన, ఆ అపికేషన్ మీద, ఈ రెవెన్యూ సొంపుమీద 
_ న్్, థి (౧ ' "& 

ఎలాగో ఓలాగ రెండు సంతకాలు ఆవీడవి తీసేనుకో. ఆన్నట్లు మర్చి 

సోతును. మనో తెల కాయితం తీసుకుని మన జోనల్ ఆఫీసర్ గారి పేరిట 
లొ 
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ఇంకో అప్తి కేషన్ తీసుకో .అయ్యా: మీ ఆఫీసులో పనిచేస్తూ నిన్న గా హాఠా 

త్తుగా చనిబి హోయినటువంటి ఆర్, కమలొాకరరావు నోభి రం ఇటీవల వచ్చిన 

ఒకానొక నిబంధన (పకారం సర్వీసులో ఉండగా హఠాన్మ రణం చెందిన 

ఉదో్యగి యొక్క అంత్య క్రియలు నిమిత్తము ఐదువందల రూపాయల వరకు 

శాంక్షన్ చేసారని తెలుస్తున్నది. ఈ నిబంధన (ప్రకారం తమరు నా “పేరిట 
అటి (mr 

కొంచరగా ఐదు పందల రూపాయలు శాంకను చేసి చెల్లించవలసిందిగా (పార్టి 

సునాాను..-.ఆఅని రాయించి ఆ అప్లై నేషన్ కాడా తీసుకో. రేపు ఆ ఐదు 

వందలూ కూడొ ఇప్పిద్దాం అన్నాను. 

కాస్ అందరం పప్పులో కాలేశాం. 

“నా భ ర జీతం నాకిప్పించండి” అని రాసిన అప్టికేషన్ మీద “మీరే 
అ 

ఆయనకి చట్టరీత్యా వారసురాలని తాలూకా ఆఫీసు నుంచి సర్టిఫికేట్ తెచ్చు 

కుంటే రప ఆయన జీతం మీకివ్యడా నికి సీలుపడదు అని ఆర్హ రేశాడు మా 

జోనర్ ఆఫీసర్ చకారావు 

“సహన సంస్కారానికి (గ్రాంటు ఇవ్యాలం'కే డెత్ సరిఫిశేట్ ఉండి 
రు 

తీరాలని ఆ కౌగితం తిప్పేశాడు. 

కమలాక్కరావ్ని భార్యకి అక్కడికక్కడ చెల్లించిన నాలుగు వందలతొంభె 

3ంచు రూపాయలు నేను. సూర్యారాపు, రమణారావు, పంతులు నలుగురం 

పెటుకున్నాం తరువాత ఎస్పుడో ఆవిడ ఇస్తే ఇచ్చినట్లు: లేకపోతే షక అంతే 

1 బి 
టి 

నాటికీ నేటికీ ఆవిడ లీగల్ హేర్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోనే లేదు,సన్నెండో 
రోజు కర అయేగదాకా అవిడ ఇలు కదలకూడవన్నారు. పోసీ ఇంకెవరె నా 7 లి గ రలు 
వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే ప్ప మైడు దుఃఖంతో ఉన్నారు ఎవర్న్నని వెళ్ళమంటారు 

చెప్సంఆ అసి తెక్చేశారు. దహన సంసా, ప్రారొసికి ఇచ్చే గ్రాంటు అయిదు 

పంద న 

మా డబ్బులు పోయాయని కాదు నాధ .కమలాకరాపు భార్యకి న్యాయంగా 
న డబ్బు ఇప్వనిడం లేదు మా జోనర్ ఆఫీసర్ చ్నకారావు. అ రోజు 

శవం కదిలేతోపుని ఓసారి వెళ్ళి ఆవిణ్నీ పరామర్శ కూడా చెయ్యలేదు. అప్పుడు 
గుపందల ల వంట "రండు రూపాయలు ఇచ్చేశాక మేమంతా వెంటనే వొచ్చే ల గ్ర లో 
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శాము. ఆ తరువాత ఈయన ఎవరి ఫెళ్ళు వాళ్ళకి చ్చేసి తన జీతం తీసేసుకుని 

నాకు బైట పనుంది వెడతాసని వెళ్ళిపోయాడు. బైటికి ఏదో పని మీద వెళ్ళి 

పోతూనై నా సరే ఓసారి ఆవిణ్ని పలకరించి వెళ్ళొచ్చుగా” అని అందరం తిట్టు 
కోవడం మిగిలింది, 

అలా ఈ పదిహేను రోజుల్నుంచీ అతని మానవ ద్వెష (పవృ త్తిసీ 

సానుభూతి రాహిత్యాన్నీ విమర్శించుకోడంలో ఇప్పుడే కాదు ఇత నెప్పుడూ 

ఇంతే అన్న సంగతి కూడా శెలిసింది.జోనల్ ఆఫీసు ఇక్కడ ఏర్పడక ముందు 
ఈ చక్రారావు మాలాగనే చిరుద్యోగే. అప్పుడు కూడా ఇతనింతే. సాటి మనిషి 
మీద సానుభూతి ఎన్నడూ లేదు. పనిలో రాక్షసుడు. దానికవరూ మరోమాట 

చెప్పలేరు. కాని అతని నిజాయితీ కఠోర సర్మిశమ యంతవత్గా వచ్చే వేతస్ప 
దాంట్లో యెక్కడా మానవాంశ ఉండేది గాదు. 

ఈ పదిహేను రోజులూ అలా చ|కారావుని తిటుకుంటూనే దినచర్య 

_పారంభిస్తున్నాం, ఇలా అయితే ఎంతకాలం పని చెయ్యగలం? ఇవాళ కమలా 

కరావు కుటుంబానికి వొచ్చిన ఆపదలాంటిది రేపు మరెవరి'కై నా. వొచ్చినా 
ఇంతే కదా, 

ఈ సదిహేను రోజుల కాలంలో మాలో (పతి ఒక్కరు కమలాక (రావు 

భార్యనీ పలకరించి ధి రక్భం చెబుదామని వఏడిపిడిగా వెళ్ళాం, ఆవిడకి కలిగిన 

నష్టాన్ని మాలో ఏ ఒక్క-రైనాగాని అందరం కలిసికట్టుగా గాని తీర్చలేంఅన్నది 

భాయం. కొని అతను సర్వీసులో ఉండగా చనిపోవడం మూలాన్ని ఆవిడకి 

(పావిడెంట్ ఫండు (గాడ్యుయిటి, కుటుంబ "పెన్షను లాంటివి డబ్బురూప౦లో 

వసాయని కూడా మాలో (పతి ఒక్కరికీ తెలుసు. ఒకొక బాపతు సొమ్ము 

ఎంతెంత వస్తుంది. దాన్ని రాబట్టుకోడా నికి దరఖాస్తులు ఎలా రాయాలి రూల్ 

పొజిషన్ ఏమిటి అన్నీ చెప్పడానికి సిద్ధంగా మేం వెళ్ళాం. కాని ఆవిడ మమ్మ 

ల్నెవర్నీ చూడలేదు, 

అభినందనో అభిశంసనో తెలీుండా “ఈ కాలప్ప మనీషి కాదు!” అని 

ఒక రిమార్డు పాస్ చేసి నిట్టూర్చు విడిచి వూరుకున్నాం, 

(అ 0౮ ౮ 

రవైనాలుగో రోజు ఉదయం పదిగంటలు కాక 

రండాలో వాచ్మన్ రెస్టు డీసుకోడొనికి. విజి ©) oh రికీ ర్ల (1 శ్ర es we ఇ th త గ్రా ee eg 
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శ 
నో ఎ ఇ ల చ mR hse జి oe పాంటు ప చందం శీల ef కూరొాదానికి పసన జెంచీసిద ఓ అమ్మాయి రూల్బుసి ర్రుంది, చితిట్ 

చిన, వేసిటి జాగ్ ఉంది. నన్ను చూడగానే కేచి నుంచుని “నమస్కారం” 

అనేసి కూ సంది 

ఇరవై అయి దిళ్ళు దాటుంటాయి. పొడుగ్గా పుం/౧.. చామనచాయ, ఆకర్ష 

జీయమెన పాలిస్టర్ చీర కట్టుకుంది. మెడలో ఒకటిపేట గొలుసు. నుదుట జ 

చిన్న నల్లచాదు బొట్టు. ఓ చేతికి బంగారు గాజులు రెండు రెండోచేతికి వాచి. 

అనేసి కూర్చోకపో తే “ఏం వచ్చావు, ఎవరు నువ్వు”, 

నాని పడ గవలసిందే. కాని ఆమె ముభావంగా కూర్చుండి పో తే నేనెందుకు పల 

కరించాలన ఉదాసీనత తెచ్చుకుని నేను మెయిన్ హాలు తలుపు తెరిచి లోపలికి. 

ఓ నిమిషం గడిచేలోప్పగా బెట వరండాలో వాచ్మన్ గవరయ్య 
అక్కడి కూర్చున్న అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్న అలికిడి అయింది. “ఆయ 
నేనమ్మా ఎడ్ గుమస్తాగారు. ఎళ్ళి ౦నపడండి.” అన్న వాక్యంతో ఆ సంభా 
షణ ముగిసింది. 

“నమస్తారం సార్. నా పేరు పద్మావతి. నన్ను గుర్తు పట్టలేదనుకుం 
టాను తమరు. నేను కమలాకరావుగారి భార్యని” అంది లోపలికి వచ్చి నా 
సీట్ కెదురుగా నిలబడి. 

“అయ్యో, అలాగా! సారీఎి అన్నాను, కూర్చోమని సంజ్ఞచేసి, 

“ఫరవాలేదండి” అని కూర్చుంది. 

“నేను కాగితాలేదో చూస్తూ “మీకు చాలా అన్యాయం జరిగిపోయింది. 
ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది కూడాను. ఆఖరికి మీకు రావలసిన డబ్బు విషయంలో 
కూడా తొందరగా పన్లు జరగడంలేదు. ఎన్నోసార్లు మా ఆఫీసర్ గారికి చెప్పాను. 
ఆయన వేరే పన్టమీద (శద్ద పెట్టాల్సి వచ్చి కాబోలు; మీ పన్లు చూడలేకపోతు 
న్నారు. ఇవాళ మళ్ళా చెబుదామనే అనుకొంటున్నాను.సరే మీరే వచ్చారు కదా 
ఓసారి కనిపించి వెళ్ళండి, ఆయనింకో అరగంటలో వచ్చేసారు” అన్నాను, 
చృకారావు కఠినుడని |కూరుడని ఈవిడ కష్టంసట్ల అమానుషంగా (ప్రవర్తించే 
డనీ డై రెక్టగా మా సహోద్యోగుల మధ్య మాట్లాడినట్టు మాట్లాడలేక పోయినా 
నాధోరణి నాకు సంత ప్తిగానేవుంది. ఆవిడకి ఎ మాతం బురవున్నా అతని 
పద్దతి, సానుభూతి రాహిత్యం అర్భమై పోతుంది కదా అని సంతోషించేసేను. 
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“అది క కాదండి. నన్నికుడ కమలాకరాపుగారి ఏ పోసుతో  జాయినవమని 

హైదాబాద్ నించి ఆర్హరొ నచ్చేయండి. ఈ ఉదయం మా మరిదిగారు పటుకొచ్చి 
కీస్ జ 

చ్చేరండి. ఆ అమ్మాయి, పద్మాపతి. 

చేతిలో పున్నవానిటీ బాగ్ వెతికి, ఒక కవరు, విడికాగితం ఒకటి తీసి 

నా చేతికి ఇచ్చింది. న్ 

“ఇదండి, ఎపొయింట్ మెంట్ ఆర్డరు, ఈ కవర్లోనండి. ఇట్లాంటి దే 

ఇంకోకాపీ ఉందటండి, ఆది మన ఆఫీసు ఫెలో పెటించమన్నారండిలొ అందిం 
ఇన 6 

విడికాగితం కవరు వేర్వేరుగా అందిస్తూ, | 

“ఐసీ అని ఒక్కచూపులో చదివేళాను. 

అర్హరు.. ర్రైశే. రీజినల్ ఆఫీసునుంచి వచ్చినట్టు రబ్బరుస్తాంప్ప, 
జోనల్ ఆఫీసు విశాఖపట్నానికి చిరునామా, 

“ఫోసిలెండి. పెద్ద ఆపదకి చిన్న ఊరడింపు.” అన్నాను. “కంగాచు 

లేషన్స్” అని భారీగా నవ్వుతూ చెప్పవలసిన మాట కాదు, రెండు విధాలుగా 

కూడాను. “ఎంతమంది అడ్డుపడినా దేవుడు మేలు చెయ్యాలనుకున్నష్పుడు 

ఆగదు, మా స్టాఫ్ మెంబర్లు ఎంత మందిమి ఎన్నిరకాలుగా అనుకున్నా మో మీకే 

దైనా సహాయంచేస్తే బాగుండునని. మా జోనల్ ఆఫీసరొగారికి పని వొత్తిడి 

వల్లనో మరే కారణం చేతనో మీకు సహాయపడ్డానికీ సానుభూతి చూపించడానికీ 

తీరుబాటు లేదు మీరు మంచి యు క్తిగా పె అధికార్ల ని వప్పించి మీ సంసారం 

ఛిన్నం అయిపోకుండా ఓ ఆధారం సంపాదించుకున్నారు.” 

ఆ అమ్మాయి తల అడ్డంగా ఆడించింది “అబ్బే అదేం మాటండి, 

చకా రావుగారు తల్చుకోకపోతే ఇదేదీ అయ్యేదే కాదండి. వారే స్వయంగా మా 

ఇంటికొచ్చి నాదగ్గర దరఖాస్తు తీసుకుని దానిమీద గట్టిగా రికమండుచేసి 

హై దాబాదువెళ్ళి ఆర్షరేయించుకొచ్చేరండి. అసలు కమలాకరావుగారు ఉన్న 

ప్పుడే నేనొక అప్లికేషను వెళ్లేనండి; ఈ ఆఫీసులో ఏదైనా ఉద్యోగం యిప్పించ 

మని. అబ్బో: రెండేళ్ళ నాటి మాటండి. దాని మీద కూడా చృకారావు గారు 

గట్టిగా రిక మెండు చేసేరండి. హైదాబాద్ వాళ్ళ (పన్తుతం కాళీల్లైవని తిప్పే 

స్తారేమోనని; ఈ ఆఫీస్లో పనెక్కువై ౦దిః మరో మనిషి కావాలని కూడా 
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రాపేరండి. అ రోజు ఆ కొగితం రాయాలని వారికి గట్టగా తోచినా ఆఫీసుకి 

సెలవె పోయిందని; మర్నాడే తనకి కంపని; ఆయనే స్వయంగా శెపు చేసి 
తీసుకెళ్ళారండి. సరే చూసాం వెళ్ళమంటే అక్కడ ఎవరితోటో గటిగా చెపి 

ఇ se జని య ఎ 

వచ్చారటండి. ఈ ఆర్డర్ నాకొచ్చినట్టు వారికింకా తెలీదండి.” 

ఆమె ఈ మాటలు చెప్తుండగనే, ఆఫీస్లోకి ఒకరొకరూ వస్తున్నారు 
సూర్యారావు కంటికి ఆనగానే చెయ్యి ఊపి, పిలిచి, “ఎనాబిష్ మెంటు “ఫైలు 

‘say చం 

హ్మృటా” అన్నాను, ఎవరికీ తెలియకుండా చ్మకారావు ఈ కేసు ఎలా శ్రీల 
చేసాడో చూద్దామని. 

“ఆ ఫెలు పది రోజుల్నించి కనబడ్డం లేదు గురూ. ఒకవేళ జె,ట్కగారి 

కేదినెట్లో ఉందేమో. చూడాలివొళలో అన్నాడు సూర్యారావు, 

“చూడు చూడు!” అన్నాను. 

ఫ్లో స్ట 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్టీ 581975). 

హయ్యుస్టు సెండరు 
CELLAR AA A టమ! ుమునంకంమున!: ముత! కుకు కు తున కరమున! 

“ఎందాకండీి అనే పలకరింపు విని పక్కకి తిరిగి చూసేను, 

ఇరవై నిమిషానించి సిటీ బస్సుకోసం చూస్తూ నిలబడ్డానక్కడ. నేనెళ్ళ 
గలా t చి G 

బోయే వె పుగా కార్డి" వెడుతూ, కారాపి అడిగాడు. 

నన్నే అడుగుతున్నాడని తెలియనటు అటూ ఇటూ చూశాను, 
ల 

మిమ్మల్ని అన్నాడు కౌరల్లో ఆయన, 

వ్యెరినవ్వు నవ్వి పూరుకున్నాను, 

“*జంటి కేనా? నేను కౌర్లో దిగబెడతాను రండి” అన్నాడు. నావైపు 

చూసూ, చూపిసూ. 
జాన నం. 

“సారీ మీకు (శమ యిస్తున్నాను” అంటూ కారు దగరకి చేరాను, 
wr.) a) 

“శ మేం లేదు. నేనూ అపే వెడుతున్నాను” అని, కారు తలుపు తెరిచి, 

రండి! అన్నాడా యన, | | 

నేను తోపల కూర్చోగానే కారు స్టార్స్ చేశాడు. “మీ ఇంటికి వద్దామను 

కుంటున్నాను. రెండు రో జులై 1!” 

ళా యిల్లు తకూడా తెలుసన్నమాట” అనుకొని వూరుకొన్నాను. 

“మిమ్మల్ని అక్కడక్కడ చూస్తూనే వుంటాను. నేను లాయర్ని. నా 

"సీరు దాలకృపషమూర్తి. మీరుంటున్న వీధికి అవతల వీధిలో వుంటాం మేం.” 
Ea 

“అలాగా? చాలా సంతోషం. మిమ్మల్ని తెలుసుకున్నందుకు” అంటూ 

చేయి కలిపాను. ఆయన కారు నడుపుతూనే నా చేతిని అందుకొని, ఉణంపాటు 

_ నొక్కి వదిలాడు. 

నేను ఫలానా అని పరిచయం చేసుకున్నాను, 

; మయా! గ జప 3 నంటి ND 0 టు ww Det 
“అపును' తెలుసు. మ ఇంటిముందు బి రుంటుందిగ , అక్కడ 

మిమ్మల్ని చాలాసార్లు చూశాను,” 

WET 

రెండు రిక్షాలని తప్పుకోడం, ఓ సిటీబన్సుని ఓవర్ పేక్. చెయ్యడం 

హ్యయ స్తు జెండర్ 2739 
టు 



ణ్ 

నెత్తిమీద శేరేజీల తట్టతో ఉన్న చో ఆడమనిషి కారుకింద పడకుండా చూసు 

కోడం ఇలాంటి వేదో తగిలే, ఆయన ఓ అర నిమిషంపాటు చకంమీద ఏకాగ 

దృ్భషి పెట్టుకుని వూరుకున్నాడు. 
“మ్హాక్లో చిన్న సమస్య వొచ్చి పడ్డాదండీ” అన్నాడు వాలకృష్ణమూర్చి 

గారు, ఖాళీకాగానే. 

ran 

మండి. దాన్ని మ మా పంది అయిదేసి వందల గజాల 

“చెయ్యచ్చు” అన్నాను మననులోనే గుణకారం చేసుకుని. 

ఈ, పత్రి జాగా చుటూ భూమ్మీద రాళ్ళు పాతించాలండి” 
ఠి 

“అద చెయ్యచ్చు” 

కి, పార్కులకి జాగాలు వొదిలిపెట్టి ఇళ్ళస్థలాలు వేర్వేరుగా 
ట్ స్లాన్ తయారు చెయ్యాలి.” 

“ఆ ప్లాన్ని మునిసిపాలిటీ ఆఫీసులోను, అవసర మెతే టవున్ పానింగ్ 

ఆఫీసులోను ఇపూవ్ చేయించాలి.” 
ఉబ్రయ్యో 

ఆ తర్వాత భూమ్మీద రోడ్లు, సెడు కౌలువలు ఏర్పాటుచేసి, రోడ్లమీద 
సహ౦ మేర కంకరా. కాలవలకి కానౌలు వెయ్యాలి. 

అధు 

“పంటే. మేంమీకు, [కయ చీటీదాఖలా భూమి. మొక్కా. మోడీ మిట్లా 

పల్లం చూపిస్తాం. ఆంతే కాలవలు తవ్వించడం, కౌనాలు కట్టించడం రోడ్డు 

వేయించి కంకరపో యించి సాపు చేయించడం అన్నీ చేసి. ఎవరి ప్లాన్ముసకారం 
వాదు ఇచ కట్టుకుందికి వీలుగా జాగాలు చూపించాలి. ఏజాగాలో ఎవరు ఇల్లు 

కట్టాల నెది మేం లాటరీవేసి నిర్నయించుకుంటామనుకోండి... అది పీక 

సమ్మంధం లేదు.” 

“అద్భరే అనుకోండి... ఎన్నాళ్ళలో కావాలండి!” అన్నాను. 

“ఎన్నా శ్ళేముంది? ఇందులో కొన్ని అర్జంటుగా చెయ్యగలిగినవి 
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“వున్నాయి. కొన్ని తీరుచాటుగా చెయ్యవలసినవివున్నోయి. కొన్నిో అని నొ 

వేపు భావగర్భితంగా చూసి, చిన్న వెటకారపు నవ్వుకూడా నవ్వి. “కొన్ని 

అనలు అవుతాయో అపవో అతెలీనివి ఏ వున్నాయి కదా మరి” అన్నాడు, 

రా మోసి స్తలాలు కొన్నారు గనక ఇళ్ళు కట్టుకోవా 

లని మీలో కొందరికి ఆదురాగా పుంటుందేమో కదా అన్నాను, 

“ఆ మాటా నిజమ, ఈ సొసెటి మెంబర్లు యాభై మందిలో సంగోరు 

మంది అప్పుడే సిమ్మెంటూ ఇనుమూ సిద్ధంచేసి పెట్టుకున్నారు కూడాను!” 
కనకఏదో ఇంత మెం అని అనుకోడం మంచిది కదా!” 

“ఓ మూడు నెలల్లో శ జీయించగలిగ తే మంచివనుకుంటాను” అన్నాడాయన 

కారు మా యింటి కెదురుగుండా ఆగింది, 

“మరు వస్టిమేటువేసి ఇచ్చేస్తే, అర్హంటుగా నాసెటి బుటింగు పెట్టి 

మిగతాపను చేయించీడ మే” అని కారులోంచి దిగాడాయస. 

నేను నా వేపునించి కారు దిగి కణం ఆలోచించేను. “మిట్టాపల్లం చెట్లూ 

చేమా అంటున్నారు. నేల చూడందే ఎష్టిమేటు వెయ్యడం కష్టమండి” 

అన్నాను, 

ఫీలయితే ఇలాగే వెళ్ళీచూ సేద్దాం ఈ మఖ ఆలస్యం ఏమిబేదుం మీకిప్పుడు ఖౌ 

రండి” ఎని కార్లోదూరి, నావేపు మూసిన కారు తలుపు తెరిచాడు బాలకృష్ణ 

మూరి గారు, 

షు 3 షు 

పొంగి బోర్డాపడ్డాను. 

యల్. సీ. ఈ. చదువుకొని, ఆర్. ఎండ్. బి పారు మెంట్లో ఓవర్ 

సీరుగా పనిచేసుకుంటున్నాను. పధ్నాలుగేళ్ళ సర్వీసులో పట్టుమని పదిరూపా [ia 

యలు "సేవింగ్పు శాంకుచోనెనా వెసుకున్న పాపాన్ని పోలేదు. పుచ్చు నాలుగు 

వందలేభై రూపొయల జీతంతో కిందా మీదాపడి సంసారాన్ని అలా అలా నెట్టు 

కొస్తున్నాను. అప్పుడో మాటూ అస్పుడో మాటూ ఏ ఏ కాంటాక్ట రు చబాటో దయ 

తలిస్తే పెవాళ్ళు తినగా మిగిలినవి పదో పాతికో నామీద పడుతున్నాయి. పని 

మనిషికి పండుగ మామూళ్ళొచ్చినట్టు. నేను, నా భార్య ముగ్గురు పిల్లలు. ఎది 

గొచ్చి ఎల్లెమ్యీ చేతోపుచ్చుకొని ఉద్యోగం దొరక్క బాధపడుతూ. బాధ 
పెడుతున్న నూ తమ్ముడు. ఈత కిమించిన లోతై పోయింది, బతుకు. 
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దాలకృష్టమూరి గారి పుణ్యమా అని కొంచెం ఉతికి బైటపడే అవకాశం 
ర్ల ఆచి | 

కలిగేటట్టు కవిపిస్తున్నాది. 

నిజమే. బాలకృష్ణమూర్తిగారు వొప్ప చెప్తున్నపని నేను ఒక్కటే చెయ్య 

లేను. మరొక ఓ వర్నీర్ని కలుపుకోవాలి సరే, రామనాథం వున్నాడుగా. కలు 
ల్ లూ వ [జీ పి గ్ ర pn సాడు, చిన్నవాటా పాఠరయొ్యొచ్చు. ఒకరిద్దరు మెస్త్రీలు కావాలి. డిపార్టుమెంటు 

చలగా వుండాలిగాని మనుషులే దొరక్క పోతారా? 
గా 

రాత్రంతా కూచుని ఎస్టి మెట్లు చేసేను. 

పదెకరాల ప్లాటులో నూట ఇరవై రెండు మామిడి చెట్లు, ఆరు చింత చెట్లు 

నలభయ్యారు తాటి చెటూ వున్నాయి. 
మ. 

అవన్నీ కొటించాలి. 
a చ పో 

చదును చేయించవలసిన భాగం ఎకరంనర దాకా వుంటుంది. 

బుల్డోజరుకి వొక్కరోజు పని. 

యౌాఖె షాట్లతో రేజొట్ కొల కి రెండువందల నలభయ్యయిదు రాళ్ల 
pr 0 గ 

పడతాయి. రాయి దూపాయన్నర పెట్టి కొనాలి. మరో అరరూపాయి పాతడానికి 

ఖర్మవుతుంది, ఒక్కా ర్య రాయికీను. 

స 

లల 

ఎనిమివి వందల యనభై అడుగుల పొడుగు, అయిదువందల అడుగుల 

వెడల్పూ వుంది జాగా, మూడు వేల అయిదువందల అడుగుల పొడుగు కౌలు 

వలు వసొయి. పన్నెండుచోట కానాలు కటాలి, 
అని గి ' థ్ 

వారి న్నా pr తళ జాన్ కి అన అం ల ఇ I a ద్దు నౌలుగు రి డ్రం సహంమేర, తి మ్యదంగుళాల మందాన్ని కంకర 

పొయ్యాలి. 

సర్వే చేయించడం 

పాను తయారు చెయ్యడం 

బ్లూ[పింట్లు తీయించడం 

మునిసిపాలిటి అఫీసులోను, టవున్ పానింగు ఆఫీసులోను, లే జాట్ 
అపూవ్ చేయించడం. 

తిరగడానికీ కనపడానికీ_ 
దానికీ దీనికీ బాగా ఖర్చవుతుంది. 
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లీ న ” క్రి అన్నీ కలుపుకొని, దానిమీద నూటికి పది లాభం వేసుకుని, నూటి 
రెంతు సాదర్లు వేసుకుని ఎస్టి మేటు తయారుచేశాను, 

లకెతొంభయె్యనిమిది వేల ఆరువందల కొచ్చి ౦ధిం ఇరవె వేలు మిగు 
ల 

లాయి, రామనాధానికీ, మిగతాపన్లు సాయం చేసేవాళ్ళకీ ఎంత గరిపెజారుగా 
వ న! 

ఫారేసినా పదివేలు ఖరాగా నా వాటాకి మిగులాయి. ఐదువేలు అప్పులు తీర్చు 
కుని అయిదు చేలు పెట్టుబడితో ఓ ఆటోరికారికొని మా తమ్ముణ్ణి తిస్పమంపే, 

లా 

అక్కణ్నించి వాడికీ రోజుకి నలభై యాభె రూపాయలదాకా కిటుచాటవుతుంది 
రోజుకి. 

రోజూ పనితో సాయపడ్డానికి. కూలివాళ్సు పని ఎగొటరుండా చూడానికి, ch శ్చ hn అ (a) 

సొయంకాలం అయేసరికి చిల్లరతోసహా కూరి నివాడా చెయ్యడానికీ ఆ 
లెక్కలూ అవీ చూసుకోడానికి నూ తమ్ముడు ఉండనే ఉన్నాడు.ఈ (పాజెకులో 

డీ! 

వాడికి కొంచెం ఆర్గనైజేషనూ అదమాయింపూ పటుబడితే ముందు ముందు 
చా య . 

ఎందుకేనా పనికొ స్తాడు. 

2 ¥ 2 

ఒకటికి నాలుగుసార్లు ఎస్టిమేటుని చెక్ చేసుకుని, జైరా మనాధం చేత కూడా. 

స్పూరిటినీ చేయించి, ఢోకా లేదని _ నిశ్చయించుకుని బాలకృష్ణమూ ర్తిగారి 
చేతుల్లో పెచేను, 

ae టి 

వ % % 

ఐదు రోజులయింది. 

బాలకృష్టమూ ర్తిగారు కార్లో వెళుతూ మా యింటి కెదురుగా ఆగినట్టు 
న్నారు. కారు హారన్ వినబడింది. 

లుంగీ సద్దుకుంటూ ఇంట్లోంచి బై టికెళ్ళాను, 

“నమ స్తెండీ” అని ఆయనే సలకరించేరు. 

“అయ్య, నమస్క్కారదుండి” అన్నాను. 

“అఫీసు లేదాండి, ఇవ్వాళ?” 

“వుందండి. పొద్దుట బొట్డోర్ కెళ్ళొచ్చేను. మధ్యాహ్నం ఆఫీసు ' 
3ళాను,ో 
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“ఆ. ఏం లేదు. ఇవాళ 'మా లాయర్స్ సొనసెటీ మీటింగున్నాడి, 

అందులో మీ ఎసిమేటుని డిస్కషన్కి పెడుతున్నాను” అన్నాడు. 

“పదీ మొన్న మీ కిచ్చి ౦దా?_సరిసరి” అన్నాను. 

నా అంతట నేనేం ఉత్సాహం చూపించకుండా ఉందామని (పయశ్నంకో 

ఆలా మాట్లాడాను. 

“దాని విషయం--” అని కళ్ళు చికిరించి ఆగాడాయన. 

“చెప్పండి, » 

“SC ఏంలేదు...మా మెందిర్చుకి ఆ ఎస్టిమేటు విషయంలో ఏవె నా 

సండేహారొ సాయే మోనని---మీరు ఖాళీగా పుం పే హూ మీటింగుకి రాకూడదు, 

పోనీ?” 

“దావుండదండి. ఏదో గవర్న మెంటు జాబ్ చేస్తున్నాను క కదా. ఇదేదో 

గుటుగా జరిగితే బావృంటుందనుకుంటున్నానండి!” 

న “ఐపీ_*" అని, తల పెక చి, కొంచెం ఆలోచించినట్లు నటించి “ఆ ఎస్టీ 

చేటు గురించి మీరు మరో మాట ఏమీ చెప్పలేరా?” అనడిగాడు. 

“చెప ప్పేదేముందండి” కనీసపక్ష౦ అయ్యే ఖర్చు మీకు రాసిచ్చేను.అంత 

కంటే తక్కువకి ఎవరూ చెయ్యలేరు. ఒకవేళ చెస్తే. రోడ్లమీద కంకరకి 

బదులు ఇసకా,కాలవలు రెండడుగుల్లోతు తియ్యడానికి బదులు ఏ అడుగున్నరో 

తీసి వొదిలేడం_అలా జరుగుతుందండి.” 

“సో! అంతకంటె ఎవరేస్నా త గ్గదంటారా?ి అన్నాడాయన, 

“తగ్గడం అసాధ్యమండి. నా వరకు చెప్పాలంకు, లక్షి తొంభయ్యెనిమిది 

చేల ఆరువందలని వేసేనుకదా. రౌండ్ ఫిగరో కోసం రెండు లక్షలు .చూపిం 

చేను. కావాలంపే ఆ పధ్నాలుగు వందలు తగ్గచ్చు. అంతకంటే తక్కువ ఎవ 

డన్నా వేసేడం టే పని నాసిరకం అయిపోడ మే తప్ప ఉపయోగం ఏమీలేదండి" 
అన్నాను. 

“సర్లెండి, నేను చూసుకుంటాను, ఓ.కె!” 
¥ స 3 

ఆ తరవొత బాల కష్టమూ ర్తిగారి దగ్గిర్నుంచి కబురొస్తుందని చూస్తు 

న్నాను _కబ్యురాలేదు సరిగదా ఆయన కారు మా ఇంటి పక్కనించి వెళి 
పోతున్నప్పుడు కూడా తీక్షణంగా రో డు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడే కొని 

మా ఇంటివేపు తల తిస్పిచూడ్డం కూడా లేదు, 

. . టా |. ee Pe ఇ 244 భరాగో స:సగ కథా సంకలనం 



ఆయన కారాపి అ సంగతి ఏమయిందని అడుగుదామని అనిపిసుంధిం 

నాకే కౌకండా వాళశ్శకూ్యడా వుపయోగమయిన పని కదా, ఆయనే చెబుతాడులే 

అని అనిపిస్తు ౦ది, 

రోజూ రామనాధం నేనూ ఆఫీసులో కలుస్తూనే పుంటాం. ఏదో పనికీ 

పనికీ మద్య ఈ సంగతి పస్తుంది.శెలపు "పెట్టాలి... రండు నెలలు 'పెడితేతప్ప 

సని పూర్తికాదు. నేనొక నెల పెడతాను నువ్వొక నెలపెట్టు సరిపోతుంది... అని 

రామనాథం అన్నాడు. సరే అంటే సరే అనుకున్నాం. ఏమీతోచక గోళ్ళు కొరు 

క్కునేటయినుప్పుడు శలపు కాయితం ఎలా రాస్తే చావుంటుందీ అని ముసాయిదా 

రాసుకోడం కూడా జరిగింది. 

సేం యిచ్చిన బండరుమీద అంగీకారం తెలుపుతూ పని (ప్రారంభించ 

మని కాయితమూ రాలేదు. కబురూ రాలేదు. నా బెండర్లో వేసిన సొమ్ము కన్నా 

తక్కువకి ఎవరయినా చేస్తాః సుని వేరే టెండర్ ఇచ్చేరేమో అని అనుమానం 

పీకడం మొదలుపెట్టింది. మళ్ళా మా ఎస్టిమేటూ ఆ రఫ్ కాయితాలూ అన్నీ 

తిరగేసి చూశాను అంతా అత్తె సరు గానే వేశాను. గవర్న మెంటు జీతం నాలుగు 

వందల యాభై రూపాయలు వొస్తుండబట్టి పెద్ద లాభం వేసుకోకుండా యిచ్చేను, 

నురొకరయిశే నూటికి మూడురూపాయలు వడ్డీ కింద కూడా వెయ్యాలి గనక 

నా టెండర్ కన్నా తక్కువ చేసి ఎవరూ ఇవ్వలేదనే తేల్చ్బుకున్నాను. 

అలా పదిహేనురో జులు దాటుంటుంది, 

సైకిల్ ఈ తొక్కుకుంటూ ఎల్ల మృతో ట జంక్షన్ దగ్గర ఒక పెద్ద లోడ్ 

లారీని తప్పించుకో బోయి ఒక సూూ_టర్కి క్రగిలించాను సెకిల్ని. 

“ఎమయ్యా ఇంటిదగ్గర చే బ్బ సొచ్చావా?” అని సూ్య టరాయన 

దయగా పలకరించాడు. 

“రోజూ అదే అలవాటు మరి; ఈరో డ్ల ధర్మమా అని. అంటూ అతన్ని 

తేరిపార చూసి *నుప్వు రాజారాపు కదు?” “అన్నాను. “హోరింనువ్వటా" 

అని, స్కూటర్ దిగి పక్కకి తీసి. “రా, రా! ఎక్క_డుంటున్నావు?” అని 

పలకరించేడు రాజారావు. 

“నువ్వు దయతలిచేవు కనక ఇంకా ఇక్కడే వున్నాను! లేకుం కే 

ఈపాటికి” అని పైకి ఓ వేలు చూసించెను. 
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రాజారావు స్కూటర్కి న్లి సాండేసి నా భుజమ్మీద చెయ్యేసి “మంచివాడివే 

పొద్దుట యవడి మొహంచూ సీనో కౌని పెద్ద యాక్సి డెంటు క్షణంలోత ప్పింది” 

అన్నాడు. 

“నువ్వు కనపడి ఐ డేళ్ళయింది, లోగడ ఖైట్ గవర్న మెంట్లో సర్వే 

యర్గా వుండేవాడివి” అన్నాను. 

“అవను. ఆ తరవాత టవున్ ప్లానింగ్ కి. వెళ్ళి పోయేను, అక్కడుండగా 

నలుగురు పెద్ద మనుష్యుల కోనూ సరిచయం ఏర్పడి...” అని ఆగేడు రాజా, 

రావు. 

“కొంచం సంపాదించుకుని.” అని స్కూటర్ వేపూ, వాడు నొలుగు 

వేశ్ళకీ తగిలించుకున్న ఉంగరాలవేపూ చూపిస్తూ “ఉద్యోగం మానేసుంటావు” 

అన్నాను. 

“ఎగ్ జాక్స్ లీ_.. టవున్ ప్లానింగ్లో ఉద్యోగం మానేసినా, వాళ్ళపనే 

చేస్తున్నాను. కం టాక్స్ లు” అన్నాడు. 

“ఇల్లెక్కడ?” 

“ఇల్లిదుగో ఇల్లీనందులోనే, రా, పోదాం. నీకు పార్టీ ఇస్తాను!” అని 
స్కూటర్ స్తాండు ఊడదీ సేడు, 

లట * 

“పార్టీ యెందుకు!” అన్నాను, మరేదో గొప్ప విషయం చెప్తాడని, 
ల pa) 

“ఎందుకేమిటి! ఉన్నపళంగా జెయిలు కెళ్ళవలసిన వాణ్ని కాపాడేవు; 
పద, పద!” 

అలా వెళ్ళి వాడింట్లో కాఫీతాగి ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెస్పుకున్నాం. 

వాడు టౌన్ పానింగ్ కం|టాక్టులు చేస్తున్నానన్న దగ్గర్నించి నా (పొజెక్స్ 

సంగతి వారితో చెబ్చామని కోరిక మొదలయింది. అంచేత వాడితో వాడింటి 
కెళ్ళాను, . 

% 
| 

“పస్తుతం ఎక్కడ, నీ ఏరియా ఆఫ్ అవరేషన్?” అన్నాను. 

“| పస్తుతమా?__ఏదో వో అణా కానీ బేరం దోటి తగిలిందిలే, అది 

చేస్తున్నాను.” అని, నేనడక్కండా నే బాలకృష్ణమూర్షిగారి సేరు. ఆ పాజెక్ట్. అన్నీ చెప్పాడు. “వాం మైంది మొదలెట్టి!” అన్నాడు. 
“ఎంత కిడుతుంది, ఇందులో?” అన్నాను, 
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“కిడు తున్నది లక్షరూపాయల్ష్డాకా వుంటుందీ. కాని ముడుతున్నది 
ఆ 

మాతం యిరవై వలకి మీంచి ఉండదు” అన్నాడు చిన్న నవ్వూ నీ సిగ రెట్టూ 

వెలిగిస్తూ. 

“అదేంటలాగ? ఇన్ కమ్టాక్స్ లెక్కల్లాగ బోధపడకుండా చెప్పేవు," 
అన్నాను, 

“అదంతేలే. నేను పెట్టింది హయ్యస్టు టెండరు. ఆ లాయర్స్ సొసెటిీ 
అక్కడ గజం అయిదు దూపాయలచొప్పున జాగా కొన్నారు. ర్ రోడ్తూ కా కాలవలూ 

యేర్చాటు చేసి ఇలు కట్టడానికి జాగా వొప్పచెస్తే, గజానికి పదిహేన్నుంచి 

పదిహేడు రూపాయల దాకా వుంది బౌన్ ప్రానింగ్ వాళ్ళరేటు. ఆ రేటుకి నేను 
మూడురూపాయలు తక్టువ చేసి చెప్పేసరికి సొసైటీ చాలా సంతోషంతో వొవ్ప 
కుంది. కౌని ఈ వాలకృష్ణమూ ర్తి గారున్నాడే, "దేవాంతకుడు. నా పెండర్ని 

అలా నీట్లో నాన బెట్టి: దాన్ని వాడి చేతా వీడిచేత తిరగా మరగా లెక్కలు 

కట్టించి, "నేను రెండులక్షల యన భై ఆరువేలన్న దాన్ని ఎవడో లకి తొంభ 

య్యెనిమది వేలకి చేస్తానన్నాడంటూ వొక యెష్టిమేటు పట్టుగొచ్చేడు!అది 
చూసి నేను నిర్హాంత పోయేను. కింద సేడు నాకు అనుకున్న దానిక ౦కే యౌభై 

చేలు తకువ వొచ్చింది. ఈ వర్కా సే త్ర నష్టాన్ని పూడ్చుకొని మరో యాఖె 
రష 

వేలు చేసుకోవచ్చుకదా అని నే చూస్తుంటే పులిమీద ప్వటలా వీడొకడు తగి 
లేడు. నా పీకల మీదికి!” 

నాకు చమట్లు పోశాయి. ఆ టెండర్ నేనే యిచ్చేనని ముందుగా తెలిస్తే 

ఇందాక స్కూటర్ మీదుండ గా నన్ను దయ తల్చుండే వొడా, రాజారావు; అను 

కొని కేజీ గాలి లోపలికి పీల్చేశాను. 

“మరి వాడెవడో అంత తక్కువకి చేసానన్న పని, లక్షరూపాయల 

తేడాతో నీకెలా చొప్ప చెప్పాడీ దాలకృష్ణమూ ర్తిగారు!” అన్నాను. 

“సరిపోయింది!” అని తల వేళాకోళంగా ఆడించేడు రాజారావు. “లోకం 

మీద నేనే మరి బెధివని అనుకున్నాను” అన్నాడు. నాకన్నా వెరి వెధవ్వి 

నువ్వొకడి వున్నావని స్ఫురణకి తెస్తూ. 
శ షర్టూ చూడు భాయ్ రై ల్యే టయిమ్ పేవిళ్ళ పువయోగం ఏమిటి?” అని 

అడిగేడు: కొంచెం ఆగి. 

ఆర్టు దై వ్రైట్రా (పశ్న?” 
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“రెయిచ్ళు వొచ్చేక, ఎంత లేటుగా వొచ్చేయో తెలుసుకో డానికి.అలాగే, 

హయ్యన్లు కెండర్ నా దగ్గర తీసుకుని; లోయస్టు టెండరు ఇంకోడి దగ్గిర 

తీసుకుని ఈ వర్కులో ఎంత మిగల్పొచ్చొ లెక్క చూసుకున్నాడయ్యా, బాల 

కృషమూ ర్షిగారు. లక్ష మగుల్పుందే అని కేలిం తరవాత, ఆ వరు సీకివ్వడానికి 

వీక్లేదంటూ మొదలుపెట్టి. చివరికి, ఈ వర్ల సీకే యిస్తాను. మరి నా కేమిస్తావు 

వో 

“అదా” అని తెల్ల మొహం వసేను 

“భఖ వరు సాసెటీ అంగీకారంతో ఆయన నాకు వొప్పచె ప్పెటట్టు, నా 
తోనో _ జ 

న య జా జ సంపుటి నేత నాక బగ లి Tn 
వ్ య్యర్టు జుండ రు (పకారం గు సెటిచెత నాకు డబ్బు యిబ్బంబటిట్లు, ఈ 

La] 

౦ ల్ Ps ర నెల బ్ ట్రై శే పాటలో రైటు గాంటో నాయందు ఇగ 

లక్షలో డెబ్బయి వే చురక ఈ స్త్ లౌ వొక ద ంట్ల బాలక ఫష్టమూ దిగ్గారిక్రి 

పె యి శుక్ర ఓ mn జు డ్ RE IS నా 

ముం యిల్లు నేను కట్టించి ఇచ్చేటట్టూ 
మూ దరి సుధ్యా ఎర్బాటు అని రా 

రావు కథ ముగించాడు, 



(జ్యోతి మాసప్యతిక; దీపావ? 1966) 

సాయంత్రం ఆరు దాకా పరిధ్యానంగా ఆఫసులో కూచుని ఏదో పాత 

ఫెల్సు తెగ్గా శ వేస్తూ ఆసందం పొంగుతూ ఉంచే ఎవరొవచ్చి అడిగారు; ఫలానా 

సినిమా చూసేరా, ఇవాళ ఆఖ్యరోజు సుమండీ అని. అప్పుడు జ్ఞాపకం 
ళ్ 

ద్ర న గ 
వచ్చింది; ఊళ్లో ఒక బె పెసిడెంట్ ఎవార్షి సినిమా ఆడుతోందని. అ 

ఏళాలికి, సరాసరి ఫలానా సినిమాహోలు దగ్గంకొ చెయ్యమని కబురుచే"పే 

టిఫిన్ తిని హాలు దగ్గర కెశ్ళేసరి ౯2 నాకన్నా ముందుగానే ఆవిడగారు అక 

చేరి చేటంర మొహంతో. సూలు వొట్ల బల్బులా వెలిగే కళ్ళతో, ఏశాల 

హాసంతో సన్ను ఆహ్వానిస్తోంది. ఎంత కులాసాకి కారణ మేమిటో అడి గెయ్యా 

అనిపించింది. అడిగే స్తే “ఆం యేంలెదులెండి. అనేసి మామూలుగా తయారయి 

పోతుందే మోనని భయంవేసి చిన్నబుచ్చపండానే కుశల (పళ్నలేసి కాలం గడిపే 
శాను. ఆ (ప్రసన్నవదనం పదేపదే చూడబుదైసింది. నలుగుర్లో ఉండిసోయా మే, 

ప్రశంసించి అభినందించే అవకాశం శారిపోతోంచే అని దిగులేసింది. 

మత్తు వదిలింతరువాత తెలిసింది; ఈ వదనంలో పచ్చదనం అదనంగా 
రావడ నిక. రణ కొ తకొ త నగవేవో మె మెళ్లో మెరవడ మేనని. మెళ్ళోనే | జ ఎలి 

కాదు; చేతులకీనూ, మెడలో వెడల్పాటి జాణి మొగ్గల నెక్తే శీకాక. చేతులు 

రెండింటికీ రెం ండేస జతల గాజులు పెట్టుకొచ్చింది. ఎవరివో! ...ఎంత చెప్పినా 
టె 

ఈ భారత స్త్రీలకి ఎరుపు నగలు సపెటుకోడం, ఎరుపు చీరలు కట్టుకోడం, ఈ 

అల వాట్లు తప్పవు కాబోలు'.... భారత స్త్రీ సంస్కృతిలో యిని 'వత్యేక అత్మ 

కాలుగా మిగిలి హోతాయి....ఏది'ఏమెనా ఎరుపునగలు పెట్టుకుని అంతగా అంత 

మొహం చేసుకోవడం అనవసరం అనిపించింది. 

సినిమా చూసేం. ఇంటికొచ్చేం. భోజనాలుకూడా కులాసాగా కబుర్లు 
చెప్పుకుంటూనే చేసేం. అయినా ఎరుపు నగలు ఎందుకు తెచ్చేవు, ఎవరివి; 

ఎరుప్ప నగల్లో అంత ఆనందం ఎలా పొందగలుగుతున్నావు_ఇలాంటి _పశ్నలు 

నేను వెయ్యలేదు, ఆవిడ తనంతట తాను ఈ విషయం ఎ త్తకపోగా, అవి తన 
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శరీదంమిద ఉన్నాయన్న చె తన్యంవల్ల ఈ ఆనందం అన విషయం చూప్పల్లో 

కూడా సూచితం కాకుండా గడుసుగా జాగ త్రగా కాలం గడిపసింది; కానీ 

చివరికి ఓడిపోయింది. 

వెనకటికి ఓ బంగారమ్మగారు రవ్వల ఉంగరం చేయించుకొన్సి, మధ్యా 

న్నంపూట కబుర్లకొచ్చిన అమ్మలక్కలు పులుసులూ కూరలూ. సివిమాలూ 

పంపుదగిర తగాదాలూ మాట్లాడిసుకుంటూ ఉంగరం విషయం ఎవ్యరూ అడ క్క 

పోతే, అన్నా! ఉక్క పోసోంది; ;కౌసే పుఈః రవ్వల ఉంగరం త్రీేే ుుసానందిట అలా 

మా విళాలి రాతి పడుకోటోయేటప్పుడు;“ఇవితీసి పెట్లోదాచి తాళం వెయ్యండి; 

ఆరుబైట పడుకుంటాం కూడాను; ఎందుకేనా మంచిది!” అని అవన్నీ నా 

కిచ్చింది. అప్పుడేనా నేను “ఎవరివి?” అనీ “ఎందుకుతెచ్చే'వనీ, “ఎరువు బరు 

వుతో సరదాలు తీర్తాయా” అనీ అడుగుతానని కాబోలు. నాకు తెలుసు ;“అవును 

మీరు చెప్పింది నిజం; ఎరువుతెస్తె సరదా తీరదు; కనక కరువుతీరా మీరే 

చేయించండి” అంటుందని. అందుకని మాట్లాడ కుండా వాటిని పెట్లో పె కేసి, తాళం 
వేసొచ్చి నా మంచం దగ్గిర కెళ్ళిపోతున్నాను. 

“ఏమండీ.” అన్నది విశాలి గోముగా. 
వెనక్కి తిరిగాను; తనే నాదగ్గర గా వొచ్చింది. 

“బాగులేవాండీ, నెకెనూ అవీ?” 

“ఏవ రివ వి” " 

“ఎవరివో... బాగున్నాయో లేదో చేప్పమం చే!” 

_ “ఎవరి వస్తువులమీదో మనభ్మిపాయాలు చెప్పడం అంత మంచిది 
కౌది మో? 

. “వాళ్ళతో చెప్పొద్దులెండి. ఏదో మన్లో మన మాట!” 
“నువ్వు వాళ్ళతో చెప్పవని హామీ ఏమిట్ గోలి *9 
“చిబుదురూ ఇంట్లో మించిపోయిం చేమీలేదు.ో 

సుంపర ష శ్రగారి వేనా?” అని అవతలి వాటావేపు వేలు చూపించేను, 

తల నిలువుగా ఆడించింది విళాల. “ఆ ఉన్న నగలు చాలవుచే ఆవిడకి. ఇంకా 

కక అలు అయనిష్టం, = ఆవిడ అద్భష్టవుంన్నూ. ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండీ అంటే 

ల అవ 3 డొ గ్ న బరువుగా న ఉన్నాయి. సల్ఫుటాక్్ ఆఫీప్లోకదూ, అయనకు దో్యోగం!” 

250 భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



“సిిసీళండి పాపం! ఏదో ఒక ఆఫీస్. అందరికీ మీ డిపారుమెంటోనే 

కావాలంటే వీలవుతుందా?” జ 
కహా అయిన సైనా?” అని కవలహోయాను. చెయ్యి ప 

“అదిగాదండీ, ఆ నెక్తిసూ, నాలుగు జతల గాజులూ అ 

వందల యెనభి అటండీ.” 

“మంచి బంగార మేనా?” 

“సురీ దావుంచండీ. పట్టుకుని చూసినా తెలియలే దేమిటి? అచ్చం ఇరవై 

రెండు కేరోట్ల బంగారమైెతేనూ!” 
“ఈపూళ్ళోన చేయిం చేరా? 

“చేసిన ప్రనివాదడెవరో $” 

“సనితనం చావుంది కదండీ, ఎవరో వీరభ్యదనుట. సినిమాహాల్ దగ్గిరె 

క్కడో ట” 

“రిపోర్టు చేస్తానని చెప్పు, మీ సుందరమ్మగారికి. తెలిసిందా! ఈయనా 

అఆయనాకూడా గవర్న మెంటుకి అతిథులుగా వెళ్ళిపోతారు. దేశంలో బంగారం 

నిలవ లెంతున్నాయో తెలీక గవర్న మెంటు చస్తూవుం"ే, గవర్న మెంటు 

ఉద్యోగి అయిఉండి కూడా పెళ్ళానికి ఇరవై రెండు కేరట్ల బంగారంతో నగలు 

చేయిస్తాడా! చేసినవాడు ఏదో భుక్తి గడవక కూలికి కక్కు_ ర్తి పడ్డాడే అనుకో! 

చదువుకున్న వాడుగదా; ఈయన బుదేమెందిట?” కోప్పడ్డాను. 

“సరేలెండి_”, బుంగమూతి పెట్టింది విశాల, “మిమ్మల్ని కొనమంటానే మో 

అసి ముందర కాళ్ళకి బందాలు వేస్తున్నారు....” 

“నేనేం కొననని చెక్సలేడే! పభ్నాలుగు కేరట్రవి కావాలంటే నేను 

రెడీ.” 

జానాతి 
"చాల్లెండి, నిర్వాకం! ఎంత సేపూ పద్నాలుగు కారట్లు నసువులూ నల 

భయ్యా నెంబరు నూలుచీరలూ అంటూ కూచుంటారు...” 

ఒక్కసారిగా ఆవేశం వచ్చింది. దేశం ఆర్లిక పరిసితీ. గోలు సాండరు 
యు రు a © య్ 

రిజర్యు బా్యంకికీ బంగారపు నిలవలకి ఉండే అనుబ౦ధం__ఈ విషయాలమీద 

ఉపన్యాసం యివ్యాలని. కాని '౨స్ప్ఫటికే రాతయిపోయింది. తీక్షణంగా విశాలి 
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5 ల NO wre కై చా ద pj న SET జం py అ ఉల { కళ్ళల్లోకి చూసి గట్టగా ఊపిరి లట సశాను. దాంతో సా అయిష్టం స్యరకృ్శమై 

కాసి ఏశాల ముఖా చె బ్యదిగా, గోముగా గొంతు మార్చుకుని ,ఆఅ౨౦దిె, 

టో ఎవి (= న ల్ న REE న్స్ గా శ ది 
త్రి డబ్బూ ఓఒక్కాసాం యిచ్చయక్క రదటండ యుదిట నూరో నూట 

n [ క నెలకింతా అని ఇనొచుట. అలా ఇచే యాభయ్యా ఇచ్చి ఆ తరువాత నె ల ౧ ఇబ పదు ల ఎటిట్టు 

ఎర్చాటు చేస్తానందండీ రుక్కిణస్ముగారు."* 

“ఓహో, ఇందులో ఈవిడగారు కూడా ఉందన్నమాట. హుం పిచ్చి 
పిచ్చి వేషాలు మానేసి తెచ్చినవి తెచ్చినట్టిచ్చెయ్ ఎరువు సొమ్ము బిరువు 

రుక్కిణమ్మగారిని, మా యింటావిడ_అదే. మా యింటిగలావిడే అను 
కోండి___సంధొమ్మిది వందల ముప్ఫయిరెండులో అనగా ఆవిడకి పన్నెండేళ్ళ 

ప్పుడు పెళ్ళయింది? మరుస పేడే, అనగా ఆవిడికి పదమూడేళ ఎవడే. ఆయన 
పోయారుట,. అప్పట్నించీ ఆవిడ తను ఓ గదిలో ఉండి. మిగతా యింటికి 

రెండు వాటాలు చేసి అ కిచ్చి కౌలక్షేపం చేస్తూంది. మొగుడు పో యినౌక 
కొద్దిగా చదువుకొని పంతులమ్మెంది. ఆవిడికీ మా విశాలికీ అంత శే స్పృహం 

అయిపోవడ చిత్రం బదిలీ అయినప్పుడు కణమేనా ఆగకుందా వొచ్చి జాలున్ 
కౌవలసొచ్చింధి. సరే, ఏ సత్రంలో నెనా దిగుదాంలే అని. ఎకాయెకీ సతీ మణితో సామానుతో సహా వొచ్చేశాను. అఖరురైల్లో ఆవిడా మేమూ వో 
కంపార్ట్ మెంట్లో యెక్కేం. అంతే. యిహ స్మృతమూ లేదు, సన్యాసమూ లెదు. 
“కొత్తగా మా వూరికి బదిలీ ఐ వొస్తున్నారా అమ్మడూ” ఆని ఆవిడ ముచ్చట 
పడడమూ: 

“ఇల్లేనా చూనుగోకుండా వొచ్చేస్తున్నా మండీ” ఆని యీోవిడ దిగుల పడమూ. 

“చూసుకోకపోతే యేంకే అ మ్మా, మా యింట్లో వో వాటా ఘాళీగా 
వుందమ్మా”. అని ఆవిడ అర్జో “కిలో ఆగడమూ 

దాం తరువాత యీవిడ అర్థ గర్భితంగా నావేపు ఓసారి చూడ్లంతప్ప వేరే యేం అనకపోవడం, | అవిడ గడుసుగా నవ్వేసి “మాలాంటి వాళ్ళళ్ళలో మీరుండరు 
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గాబోల్లెండి” అని తను నొచ్చుకున్నట్లు తెలియకుండా యూని మెల్లిగా నొప్పిం 

చడ౦. 

అంతలో యీవిడ యిచె పోయి, “అయో ఎంత మాటన్నారు! వెళ్ళగానే 

యిల్లు చూసి గాని యిం కెక్కడా అద్దిళ్ళ కోసం బోగట్టా చెయ్యంలెండిో అని 

హామీ యివ్యడ౦. 

ఆలా అలా, మేం సేషన్నించి సరాపరి వాళ్ళింటికే వెళ్ళి అక్కడే ఈ 

ఎనిమిది నెల్లి బట్టి సద్దుకుని పుండిపోవడం వరకూ పచ్చింది. 

జీ 

నీ 

ఆ నాట్నించి విశాలి; యిటు నా భార్యగా ఉండవలసిన చాధ్యకొకటి 

తననె త్రిమిదుంచుకునీ కూడా. అటు అవిడ స్నేహంతో మత్తెక్కి పోయి. 

నొక్కమాటలో చెప్పాలంటే-పిలిస్తే . పలక్కుండా తయారైందనుకోండి. 

ఆవిడతో బజార్లు షికార్లు చెలాయిస్తుంది. కూ ర్షెంచుకోడాల దగ్గిర మొదలెట్టి 

చీరెంచుకోడాల దాకా వొచ్చింది. వంటలూ వార్చుల్లొ సాయం చేసుకోడాల 

దగ్గిర్నుంచీ యక్స్ పెరి మెంట్లు చేయించడం వరకూ నడిచింది. తలంట్లూ అవీ 
లట స్తపడ్డప్పుడు పులుసులు పోసుకోడాల దగ్గిర్నంచి ఆ తలుపుల్లేని బ్యాతూమ్కి 

కాపలా వుండడాల వరకూ వెళ్ళి వీప్పలు రుద్దుకోడాల దాకాసొగింది. ఆ బాత్ 

రూమ్ నించి యీ పడగ్గది వరకూ చాతాఖానీలు నిరాటంకంగా నిరవధికంగా 

సాగుతాయి, పెగా యిల్లు చిన్నది గదూ (ఆమాటం టేనే, మా ఆవిడకో్కోటపం 

ముంచుకొస్తుంది) ఎవరెక్కలణ్లించి చూట్లాడినా అందరికీ వినిపిస్తుంది. గోడల 

మీంచీ తడికెలమీంచీ చూట్లాడేసు కోవడం, అర్హరాత్రయి దీపాలార్చేసుకు 
సంచాలమీద చేరినాకూడా చీకటి గదుల్లోంచి చిన్న మెత్తు విలునచెయ్యని చిన్న 

చిన్న విషయాలమీద చేట భారతాలు , చెరిగిపొయ్యడం. విసుగుపుడ్తుంది. 

దెండు మూడు సార్లుఏమే ఈ యిల్లు చాలడంలేదే; ఎక్కడికేనా మారి 

పోదా మే” అని నేను సూచిస్తే కూడా “ఎందుకు లెద్దురూ, చిన్న లుల్లయినా 

ఏదో సర్దుకుంటున్నాంగా* అని సద్దెసేది. 

ఏం కూర లొండుకోవడం అనే విషయం దగ్గిర్నుంచి పక్క లెక్కడ 

వేసుకోవడం అనే సమస్య వరకూ ఆవిడ సలహాలు ఇవ్యకా మానదు; ఈవిడ 

అడక్కా మానదు. అడేమిటమ్మా చిలకా గోరింకల్లాగ యిద్ద రున్నప్పుడే 

ఒళ్ళు పచ్చగా యింత బంగారం పెట్టుకో వాలిగాని ఆనక నలుగురెదుగురు 

పుట్టాక చేయించుకుందాం అనుకుంే మాతం అవుతుందా? అని మా విళాలిని 
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ఆవిడే పురికొల్పింది. ఒకటి రెండుసార్లు నాతోనే అంది కూడాను._--బంగారం 

ఎలాగేనా కొనుక్కవాలన్న ఈ వట్టుదల విశాలి క్కలగడానికి కారణం 

ఈవిడ (పోద్బల మే! ఇలాంటి నగలు తనకీ చేయించమని పీకలమీద  కూచుం 

టుంది కాబోలు ఈవిడ. 

చివరికి ఈవిడ మా సంసారంలో చీదర ప్రవేశ పెట్టడానికి ఉద్యమించిం 

దన్నమాట. ఎనిమిదేళ్ళయింది మాకు పెళ్ళయి, ఎప్పుడూ “చని వఏషతుం కూడా 

మేం రెండు మాటలనుకోలేదు. అన్లేదు. చివరికి ఈవిడద్వారా ఈ రకం 

అనుభవాలు కూడా పా స్తమౌతాయని స్ఫురించి భయం కలుగుతోంది, 

ఇంకో యింట్లొకి మారిపోవాలి,. తప్పదు. 

విశాలి ఇంటికీ తాళం వేసొచ్చి పక్క మంచమీద పడుకుంది. అందరూ 

ఆరుబైట మంచా లేసుకున్నారు. నా కివతల పక్క మా కమర్షియల్ టా 

కాఫీసు రాక్షసుడు, ఆయన కవతల సుందరమ్మ అనేపేరు గల బంగారపు 

హిడింటీ. ఆవిడ కవతల రెండు మంచాలమీద వాళ్ళ నలుగురు పిల్లలూ. 

నాకు రెండో వెపు మా విశాలి. అవతలగా మాయింటి గలావిడ, ఇంకా “అవ 

కల ఈ ఊళ్ళోనే రీకామీగా తిరుగుతున్న ఆవిడ పింత ల్లి కొడుకూ. వాళ్ళందరూ 

మేం సినిమా నుం చొచ్చేలోగా ఒక నిద తీసినవాశ్ళే. మేం రావడం, భోజనాలు 

చెయ్యడం ఈ హడావుడికి మెలకువ లొచ్చేయి గాబోలు, మళ్ళా కబుర్లకి 

లంకించుకున్నారు. వరసగా తఈత్మవంగా కొక పోయినా అప్పుడో మాటా అప్పుడో 

మాటగాఅనుకుంటున్నారు. నేను వాళ్ళతో ఎక్కువగా మాట్లాడనని వాళ్ళ 

కందరికీ తెలుసు. అంచేత పలకరించవేదు. విశాలి రాగానే వాళ్ళు సినిమా, 

ఏమిటి ఎలా వుందన్న నెపంతో సంభాషణ (పారంభించి నగ లెల్లా ఉన్నా . 

యన్నారు మీ ఆయన? అని అడిగేసి, మరి మీకు చేయించడం మా శుమన్నారు 

అని పంచాయితీ చేస్తారేమో, వాళ్ళతో ఎలా యుద్దం చెయ్యడమని ఎప్పుడో 
డా 

చదివిన ఎకనామిక్స్ పాఠాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను , 

ఏదో పనిమీద ఈ వూరొచ్చి మూడు రోజులుండి, అప్పుడే వెళ్ళి 
పోయాడు రాధా కృష్ణమూర్తి. వెళూవెళూ వాడాడిన మాటలు వింటూవుం'ే 
నామ విశాలిమీవ చాలా కోసం వచ్చింది.” “ఒరే హోటల్లో దిగితే యేడుస్తావని 
మీ యింటికొ చ్చినందుకు మా భాగా చేశే నవురా, మా రొచ్చినప్పుడు 
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హోటల్లో దిగుతాన్లే. బుద్దొచ్చింది” అన్నాడు. “ఇల్లు కొంచెం యిరుశే అనుకో; 

కొని మాకు సరిపోతుందిగదు. టా!” అని ఆ వయత్నంగా విశాలిని సమర్షించేను 

“సోరా! ఇల్లు మార్చాలని సీకున్నా ఆవిడ మార్చనిన్తుం దేమిటి? నేసంళాచూసే 

న్దేరా!” అనేశాడు. మూడు రోజులూ వాడు సణుగుతూనే ఉన్నాడుగాని నేనే 

పట్టించుకో లేదు; పైగా మేమిద్దరం కలిసి విశాలితో వాదించి ఈ విషయంలో వో 

మంచి నిర్ణయానికి రాగలిగిన "అవకాశం చేతులారా జార విడిచేను. ఓ పూట 

మావాడేదో సణుగుతూ పుంపే విన్నట్టుంది, విశాలి; “అన్నగారు మాకీ యిల్లు 

చాలదని యిదపుతున్న ట్టుంది. పెద్దలు చెప్పినట్లు ఆలిమర్కటం యెలాగూ. 

చెయ్యలేకపోయారు మీ _ఫెండు; అందుకని యిల్లు చిన్నది తీసుకున్నార్లెండి. 

అయినా పదిమంది ఒచ్చి పో యీ సంసారం కౌ కొముగదండీ. ఏదో సర్హుకు పోటు 

న్నాం” అని చో చిన్న యూర నిరోధక ఉపన్యాసం యిచ్చేసి, 

“దాని కేముందిలెండి. మీడ బాగా ఎడ్డస్ట్ మెంటాలిటీ, దాని (ప్రభావమే యిది” 

అనీపించుకొని. నావేపు గర్వంగా చూసేసింది. 

“విళాలీ! నేను వేరే యిల్లు చూసుకుంటున్నాను. ఇంచక్కా నువ్వూ మీ 

రుక్కిణమ్మగారూ యిందులో చిలకా గోరింకల్లా కలకాలం కాపరం చెయ్యండి. 

ష్ [En అష క స్మ చి అపి న డు నా అదు న. జా! Ry 

ఇదే ఆశీర్వదిస్తున్నాను. నికెమో, పృుతపొతాభివృద్ధిరస్తు; ఆవిడ కేమో దీర్హ 

సుమంగళీ భవ!” 

“స్ స్స్! ఊరుకోండీ. ఆవిడింట్లో నే ఉంది కూడానూ. వినబడగల్లు!” 

“నినబడితే? నాకేం, ఇంకి మెంటు సాప్ చేసుందా¥ి 
టె జుంటి 

“చాల్చొల్లెండీ. ఏమిటా మాటలు? ఆవిణ్ణి పట్టు టుకొని దీర్హ నుమంగశో 

అనొచ్చండీ మీరు”, పొపం, & ఆవిజ్ణి నగవంతుడు. తిన్నగా చూసేడు కాడుగనక 

ఆవిడ ఖర్మ అలా అయిపోయిందిగా నీ” అని ఆవిడ తరపున విశాలి ఏకంగా. 

కంటతడి పెటుకోడానికే సిదమెపోయింది. 
రు ధి 

మళ్ళీ ఆరాతి తనే సంభాషణ (పాఠరంభించిందిః 

“అన్నిటికీ ఇము్ముగా పుంది సుమండీ ఈ యిల్లు. అది తకుువ. మీరే 

చెప్పండి; నెలకి యాఖయో్య, ఆరవయోపోసి పెద్ద బంగళాలోకి వెళిపోతే 

మృతం డబ్బు దండుగ తప్ప ఏమేనావుందీ? ఇంతకూ మీకు జీతంలో 
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ఏళాలీ నింపాదిగా “నేనేం చూడ ఖ్కర్లేదు” అంది, J 

“అంచన నేనే ఏదో యిల్లు చూసొచ్చేక, (పవేశించిన మర్నాట్నుంచీ ఈ 

యిల్లు నాకు నచ్చలేదండి అని రోజూ పోరు పెడదామని గాబోలు నీ ఉద్దేశం: 
(శ 

అదేం కుదర్లు.” అన్నాను: యుద్దానికి సిదమెన వాళ్ళాగ. 
ద ధి ధా ఇ 

మనం ఈ ఇంట్లొంచి ఇంత వేగం మారిపోవటానికి వీలేదండీ.* ఆంది" 

విశాలి; నా ఆవేశం ఏమీ పంచుకోకుండా. 

"ఏం మూఢమి వుందా?” తీవంగా అని, మంచంమీద వాలాను. 

“మీరు అయ్జుదు నిమషాలు శాంతంగా ఉంటి నేను మాట్లాడతాను. అని 

విశాలి లేచింది. బావిదగ్గర కెళ్ళింది, అనవసరంగా కాళ్ళూచేతులూ మొహం, 

కడుక్కుంది. కాలయాపన చెయ్యడానికని తెలుస్తూ న ఉంది. ఇంట్లోకొచ్చి అద్దం. 

దగ్గిర చేరి ముస్తాబు చేసుకోడం మొదలెట్టింది. 

నేను నిశ్శబ్దంగా ఉండగలిగాను; కాని ఒక్కసారిగా “శాంతం? రాలేదు. 

ఈ యింటిలో ఉండడానీకి విశాలికి ఎందుకు పట్టుదలగా ఉండి ఉండవచ్చు? 

బహుశా సుందరమ్మగారూ రుక్కిణమ్మగారూ తనకి మంచి సహవాసస్తురాళ్ళుగా 

ఉండి వున్నారేమో. ఇరుగూ పొరుగులను ఆ దృష్టితో చూస్తే అవి చాలా అవ 

సరమెనవే. అయితే చాలా స్వల్పమైన విలువ; అల్బమైన తాత్కాలికమైన అను 

బంధం. ఏ యింటికి వెళ్ళినా ఈ మాత్రం స్నేహితురాళ్ళని సుళువుగా సంపా 

దించుకోవచ్చును. ఇంతకీ ఏమంత ఏవిదుషీమణులు, ఈ మహిళలు! ఒకావిడకి 

తన భర్తనీ అతని వుద్యోగాస్నీ చూసి గర్వం; రెండో ఆవిడకి తన భర 

లేకపోడం, తన ఉద్యోగం చూసి గర్భం కాబోలు. నాకే అర్థం కావటం లేదా? 

ఒకవేళ విశాలివీ, వాళ్ళవి అభిరుచులు సరిపోయి స్నెహం తియ్యగా వుందేమో! 

ఏమి అభిరుచులు! పురాణాలు మెచ్చుతారు. పౌరాణిక నాయకుల్లా సత్యకాలంగా. 

(వవ ర్తించే భర్తలు నచ్చరు. సాహసంతో సంస్కార పంథా తొక్కిన నవల 

ల్లోని పాత్రలు చూసి ఆనందిస్తారు. పొరుగింటి అబ్బాయో, అమ్మాయో అలాటి 

పనేదైనా చేస్తే బుగ్గలు నొక్కుకుని చెవులు కొరుక్కుం౦టారు. సినిమాలు చూసి 

మెచ్చుతారు. అలా (డెస్ చేసుకున్న వాళ్ళని అలా మాట్లాడే వాళ్ళనీ చూసి 

మెటికలు విరుస్తారు....ఇలాంటి నేలబారు అభిరుచులు కలిగిన వాళ్ళని ఒక్క 

దగ్గర వదిలిపె డే సంఘర్షణ తటస్థించదు. _పగతికి అవకాశ మే లేదు. పరస్పర 
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(పశంసల వల్ల స్నేహాలు బలపడతాయి. ఈ సామాన్య సంసార నాయికలు ఒక 

ర్నొకరు (పళ ంసించుకోడానికి వీళ్ళకున్న చరిశ్రేమిటి? సంఘానికి వీళ్ళు చేసిన 

సేవేమిటి? భ_ర్హలమీదా, పిల్హలమీడా గొప్పలు చెప్పుకుంటారు. మా ఆయన 

ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడం యే మా పిల్లలు ఆంతం౦త బుద్దిమంతులని, మా 

ఆయన బంగారం కొన్నారంటపే మా ఆయనే బంగారం అనీనూ. 

“ఏమిటండీ ఆలోచిస్తున్నారు?” అంది విశాలి, నా పక్కనొచ్చి పడుకొని, 

“ఏం లేదు. నేనటు తిరగలేదు. మా యిద్దరి మధ్యా యెక్కువ థాళీలేదు. 

అందుకని ఎడంగా జరిగేను. “తల ఎత్తయి పోయిం” దంటూ వొక దిండు తీసి 

యిద్దరి మర్యా వేసేను. 

“దిండు కాదు వెయ్యడం, క త్తి వెయ్యాలి. అప్పుడు భ_ర్హృహరి చెప్పి 

నంత గొప్పవారవుతారు మీరు.” విశాలి ఎగతాళిగా నవ్వి, ఇంత సేపూ నావేవు, 

తిరిగున్నదల్లా, అటు తిరిగిపోయింది, 

కొంతసేపు నేను మాట్లాడలేదు. 

“నామీద కోపం పోయిందాండి?” 

“ఫీమీద కోపం నాకెందుకూ?” 

“డ్య(హూం !....అంసే కోపం పోలేదన్నమా పే. అయినా మీరు "కోపం. 

లేదంటున్నారు కనక, నే నడిగినదానికల్లా సమాధానాలు చెపారా?....అంపే నే 
వాదాల 

నడిగేదాన్నీ మీరు చె'బ్బవాళ్ళూ అన్న దృష్టితో కాదనుకోండీ__” అదొక రకం 

గడుసుత నం: దభాయిస్తూనే, దైతిమాలుకుంటున్నట్టు స్వరం పోసుకోడం: ఆ 

మాటలూ అలాంటివే వుపయోగించడం. 

“అడుగుదూ అన్నాను, విసుక్కు౦టు న్నట్టు, కుతూహలం తెలియకుండా 

వుండడానికి. 

“పహుసం ఈ యింటి కొచ్చి ఎన్నాళ్ళయింధండీ?"” 

“ఎనిమిది నెలూ[$” 
౧ ఇ 

“ఎనిమి దిరవయ్యయిదు లెంత 9” 
“రెండు వందలు ఆబ్బా! రుక్కిణమ్మ గారికి మా మూలంగా రండు 

వందలు ముటాయన్నమాట! 
రు 
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“ఆర్నెల్ల కిందట మా తమ్ముడొచ్చాడు మీకు జ్ఞాపకం ఉందా?” 

“ఉందీ!” 

మా తమ్ముడు మనకెంభ ఇవ్వాలి?” 

“నూట యెనభై 1 

“మొత్తం ఎంతయింది 1 

“సీ కేమైనా మతిగాని పోయిం దేమిటి విశాలీ! రుక్కణమ్మగారికి అద్ధెకింద 
నెళ్నెలా యిచ్చిన అదైనూ, మీ తమ్ముడు నాలుగేళ్ళ బట్టి ఇదుగో ఇస్తా నదుగో 
ఇస్తానని తిప్పుతున్న సొమ్మూ మొ త్త మేమి పే?” అనీ యిటు తిరిగాను. 

విశాలి నాచేప్ప తిరిగి ఒక్కక్షణం చూప్ప కలిపి, మా మధ్య ఉన్న దిండు 

మొహానికి అడ్డం పెట్టుకుని అల్లరిగా నవ్వుతూ “అవునండీ. రెండూ మొత్తం 
చేసేను” అంది. 

“ఆం? 

“చెప్పుకో వాలి,” 

“నెల్నెలా ఇంటావిడకి అద్దె యివ్యడం లేదుపే ?” 

ఈ ద్ధి రిచ్చేరు, నేను వుచ్చుకున్నాను.” 

“మీ తమ్ముడు ఆ డబ్బు నీ చేతికి ఇచ్చేసేడు కూడానా ?” 

“eg 1% 

“అదీ ఇదీ కలిపి నువ్వు బంగారంకాని కొన్లేదు గద!” 
(2) 99 

తితిటిథి తలకి ఉక అతా 

“మాటాడ వే మే?” 
oR) 

శ్ / 99 

శథ6త 2౭౭ 

దిండు అద్దం తీశాను. మొహంమీద రెండు చేతులూ కప్పుకుని దొంగ 
చూపు చూసోంది.... “మీరు .... .... కొనుకో్యమన్నారు కదండీ?” 

ఆ నేనా?” 

“ఇప్పుడు కాదులెండీ. మనం కాకినాడలో ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ 

మనింటికొ స్తే” అంది, 

అత్తగారు అడిగింది: ఏమయ్యా ఇలా డబ్బు బ్యాంకిలో వేసే బదులు 

ముచ్చట కేనా ఒకటో, రెండో వస్తువులు చేయించరాదుటయ్యా అని, “మిగుల్చు 
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నేను మంచమ్మీద లేచి కూర్చున్నాను. “అంచేత? నువ్వు నా కళ్ళుగప్పి 

బంగారం కొంటావా! ఎంత తెగింపు; మీ తమ్ముడిచ్చింది తీసుకుని ఎలాగో వాడి 

నోరు మూళావు బాగానే ఉంది. కాని ఇంటావిడకి పతినెలా నేనే స్వయంగా నా 
చేతో ఇస్తున్నానే, అదెలా తీసుకుంటున్నా చే!” 

“మీరే అంటారు కదండీ. ఇష్టం ఉంటే మార్గం ఉంటుందని!” 

“జానాను.” అన్నాను గటిగా. “వసువులు చేయించుకో మన్నానే అనుకో, 

దేశంలో నలుగురూ ఎలా చేస్తున్నారో చూసుకుని నువ్వు పధ్నాలుగు కారెట 
ఇ లీ రాం 

వస్తుపులు చేయించుకోవలసింది!”* 

“ఇంకా నయం ! ఇ తడివో, గిలువో పెట్టుకోమన్నారు కాదు, 
అణాల ళు చి 

“గిలువీ, పధ్నాలుగు కారెటవీ ఒకపేనా ఏమిటి ! ఎందుకు అడదిడగాం ట్ గి డడ 
మాట్లాడ తావు 099 

“ఇంకా ఆ మాటకొ సై గిల్లు వే నయం! ఈ పధ్నాలుక్కా రెట్ల వసువులు 

పెట్టుకుంటే వొళ్ళంతా మంటలుట | మొన్న నొకావీడ చూపించింది: పాఫం, 

మెడమీదా గుండెలమీదా పారె రగా పెద్ద పెద మచ్చలు పడాయి..... ఒకే 
టి (టి G 

దురదలట, ఆ మచ్చలు పడ్డ చోటల్లాను. అదంతా రాగి ఎక్కువగా కలపడం 
వల్లేనుట 199 

ఇలాంటి కాశీమజిలీ కధలు నా దగ్గిర చెప్పకు... సరే. జరిగిందేటో 

జరిగింది. రేప్ప పొద్దుటే లేచి ఆ వస్తువులు మర్యాదగా నా కప్పచెప్పు... నాకు 
విరుద్దంగా నువ్వు చేసిందంతా ఎలాగో సర్షుకుందాంగాని, చట్టానికి విరుద్దంగా 
నువ్వు చేసిందాన్ని క్షమించడానికి నాకు పవర్ను లేవు. ఆ ఇరవై రెండు కారెట్ల 
బింగారం ఫేట్ బ్యాంకి ద్యారా గవర్నమెంటు పరం చెయ్యవలసిందేను.” | 

ఎంత ప్లాను! రుక్మిణమ్మగారి డబ్బు తరవాత ఎప్పుడో నెలకింతా అని 
యిచ్చేటట్టు ఒప్పందమట. మొతం పడ్డది మూడువందలు. నెలకీ' ఇరవయ్యో, 
పాతికో యిమ్మందిట. నాకు తెలిసిపోయిన తర్వాత ఎంత ఇవ్వాలో, ఎలా 
ఇవ్వాలో నేనే చూనుకుంటానని ఛై ర్యమట.... అందుకని ఆవిడకి నమ్మకం ఉండ 
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82) డానికి వీలుగా, మేం ఆ అప్పు తీరిదాకౌ శః ఇంట్ల గనే ఉండాలట, వగా, మాకు 

ఆ మాతం సాయం చేసినందుకు తనకి ఈ మాత్రం సాయం చెయ్యశా అని. 
మేం వెళ్ళిపోతే ఈ ఇంటికి మళ్ళీ ఎలాంటి వాళ్ళొస్తారో_ అధి తిన్నగా 

ఇస్తారో ఇవ్యరో, రాతి పగలూ ఎలాం టెలాంటి మనుషులు ఎలాం హెలాంటి 
జులుం చేస్తారో. ఇలా భయపడి చాలా ఇదె ౦దిట. 

a 

“ఆల్ రైట్. ఆవిడ అప్పురేపే బ్యాంకులోంచి (డౌ చేసి తెచ్చి మొహ 
మ్మీద కొట్టాను. వడ్డికూడా కావాలంటే ఇద్దాం, కాని రెండు షరతులు. ఒకటి. 
ఇలాంటి ఇంటిలో మనం ఒక్క రోజుకూడా ఉండడానికి మాతం వీల్లేదు, 
రెండు: చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నా కస్టడీలో, అంహపే నీ దగ్గిర; ఇరవై రెండు 

కేరట్ల బంగారం ఉండడానికి అసలే వీల్లేదు. రేపే పట్టు కెళ్ళి స్టేట్ బ్యాంక్ లో.” 

విశాలి హఠాత్తుగా మంచందిగింది. “ఏమిటండీ, మీ చట్టాలూ మీరూనూ; 

నాకర్థం కాలేదు! .. . నేను ఏ (ప్రభుత్వానికీ, ఏ చట్టానికీ వెరనను. మీకు విరుద్దంగా 
చేసిందే మీరు చమిం నన్నాడు నాకదేచాలు, నేను మీకు జడ వాలిగాని చభుత్వా 
నికి నేనెందుకు జడుసాను?.. * అని పెళ్తై తెరిచి, తక్షణం నెక్లెసూ, గాజులూ 

తగిలించేసుకుంది. “మీరు ఒప్పుకున్నారు సనక ఈ కణంనించీ ఇవి నావి. ఒంటి 

మీదున్న బంగారం తీసేసుకోమని ఏ చట్టంలో వుందో ఆ చట్టం చేసినవాణ్ని 

రమ్మనండి!” అంది; మేమిద్దరం ఓపార్టీ' అయిపోయిన ట్లూ తనకోబాటుగా నేను 

గోల్డ్ కం|టోర్ యాక్ట్ ని వ్యతిరేకించడానికి సిద్దమని తనకి తెలిసిపోయి 

నట్టూనూ. ' 

ఫ్య ప్త ¥ 

పొద్దుట కాఫీతాగాక, కాసేపు దై \ధీభావంలో పడ్డాను. చట్టానికి వ్యతిరే 

కంగా ఈ నగలు నా ఇంటిలో పుండడం భారత పౌరుడిగా నా బాధ్యతను నేను 

సరిగ్గా నిర్వర్శించ లేదనడానికి ఒక ఉదాహరణ. అయితే ఒంటిమీదున్న 

బంగారం తీసుకోమని ఏ చట్టంలో ఉందో, ఆ చట్టం చేసినవాణ్ని రమ్మనండి; 

అనే సవాలు కూడా బలంగానే ఉన్నట్టుంది. కొన్ని రకాల చీదరలు, వాటిని 

ఒదుల్బుకో వాలని (పయత్నించి ఫలితాలు అనుభవించటంకంటి ఆ చీదరలే 

భరించడం సుళువు. చివరికి ఒక నిశ్చయానికి త్వరగానే వచ్చాను. ఆ వస్తువులు 

తీసు కెళ్ళి సైట్ బ్యాంక్ ఏజెంటు నడగాలి. అవి ఎలా, ఎవరికి, ఎక్కడ ఒప్ప 
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గిస్తే నేరం తప్పుతుందో అనలు పద్ధతేమీటో....! విశాలికోసం చూశాను. ఏడో 
మం్మతాంగం కేసం పక్క. వాటాలో 'కెళ్ళనట్టుంది, శేశేశాను. 

గల గల్లాడుతూ వచ్చింది విశాలి. మొహం కలకల్లాడుతోంది. ఒళ్ళంతా 

లవి మిల్లాడుతోంది. సంతోషం రెండు రెట్టయినట్టుంది. కారణ మేమిటో! | 

“పాపం ఆడ పాణం గనక, ఆడ వాళ్ళ కష్టసుఖాలు గుర్తుంచుకుంది, 

మహనీయురాలు!” అని చేతిలో వార్తాష్మతిక నా చేతికిచ్చి, రెండు చేతులూ 
నడుముకి కెండు వేప్పలా మడిచి పెట్టుకుని “ఇప్పుడేమంటారు” అన్న (పశ్న 

కనుబొమ ౩ లెగరేస్తూ అడక్కుండా అడిగింది. 

3 ఎపరు తెరిచాను. “ ఇరవై రెండు క్యారట్ల బంగారంతో నగలతయారిీకి 

సేపు గోల్డ్కయ్మటోలు యాకు సంస్కర ణార్ధం మౌనం వహించాను. 
రు 

బజారు కెళ్ళబోతూ గుమ్మం దాకేను. “బజార్లో క్యారట్లు దొరుకుతే 
తీసుకురండీ. మాంచి ఇరవై రెండు క్యారట్ల హల్వా చేసి పెడతాను, తిందురు 
గాని!” అని విశాలి శేశేసినట్టయింది. 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ దీపావళి, 1983) 
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చెప్పవలసినవ న్నీ పనివాళ్ళకి చెప్పని; టౌ నెళ్ళిపోదామని రోడ్డు 

పక్కని నిల బెట్టిన జీపులో (డయివర్ సీటులో కూర్చుంటున్నాను. ఇంతలో శే 

“నమస్కారం "సార్ అని కొత్త గొంతుతో పలకరింపు. పు. జీపుపక్కనే సెకిల్ 

ఆగడం... దానిమీంచి “సింహాచలం” దిగడ౦-- 

వెనక నేను సర్వేడిపార్డ్ మెంట్లో పని చేసినప్పుడు పొలాలూ, 

_స్పలాలూ కొలవడానికి వుశయోగించే గొలుసు పట్టుకుంటూ పుండి చై న్మున్ల్లో 

ఒకడు. సింహాచలం, 

౫ఏం[టోయ్. సంగతి?” అన్నాను మొహానికి నవ్వు పులుముకుని, 

“సందు ర్తి బంగళొకౌొడ మా యినగేె స్సె(టు సుబ్బారావుగోరు కాంపు 

సార్. అరితో వొచ్చామండి నీనూ అప్పలసాంవీ6నీ__” 

“డు హూ 

“బాగున్నారా సార్ తమరూ. అమ్మగారూ, అమ్మాయిగా రూ?” 

“మరే రా. సుబ్బారావుగారున్నారా, బంగళాలి ఏన 

“బంగళాకాడ నేరండి, అయిసూ్కూలు జాగవ లున్నరండి.” 

“అక్క. దేమిటుంది కొ లొ 

“రొ ల్త గాదండి....” నవ్వాపుకోలేక పోయాడు సింహాచలం. *చయికి 

లింగు నేరు స్తనిండి.” 

సుద్చారావుగారు, నేను సర్వే డిపార్ట్ మెంట్లో వున్నప్పుడు నాకు పై 

కౌరి. నేను డిప్యూటీ సర్వేయర్ గా చేరినప్పటికి ఆయన నర్వెయర్ . నేను స 

. యర్గా (పమోసషన్ తెచ్చుకునే నాటికి ఆయనకి ఆయనకి సర్వేయ 

(పమోషనొచ్చింది. నేను సర్వయర్గా వున్నప్పుడే. ఆయనే “ఇన స్పెక్టర్” 

కూడా అయ్యాడు. ఈ ల రోపుగా నాకు అందులో విసుగుపుటి గొట్టపు బావుల 
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తవ్వకం కంటాక్స్లు తీసుకుంటూ ఆ వుద్యోగం మానేశాను. ఆయనకి న 
య్యేచ్ళ దాటుంటాయి. 

హైస్క్కూలు (గవుండ్స్లో సుబ్బారావుగారు ఎ కిలు తొక్కడం నేర్చు 

కుంటున్నారు.... ముందు హాండిల్ ఒక “చెన్ మన్” పట్టుకున్నాడు. వెనకౌల 
సేటూ కారేజి కలిసి ఇంకోడు-సర్కస్లో గొడుగు పట్టుకుని వై రుమీద నడిచే 
అమ్మాయిలా ఊగుతూ, జోగుతు ఫెడలింగ్ చేస్తున్నారు సుద్బారావుగారు. 

సుబ్బారాపుగారు వ్యక్తిగా “చాలా మంచాయన.” తన సిబ్బందిని “కింది 

వాళ్ళుగా” కాక, క్రోట్రి వాచ్ళగా” చూసేవాడు. 

“నర్వే* ఉద్యోగం చెయ్యడానికి గొడ్డులా కష్షపడగలగడం (ప్రధానం. 
రెండోది చక్కని దస్తూరి, ముచ్చశున అంకెలు. మూడోది. కరణంగారి అరుగు 

మీదగా నీ, మున్నబుగారి పశువుల కొట్టంలోగాని, పాాతుడుగారి కళా రోగా నీ 

ఓపిగ్గా వంట చేసుకుని సుష్టుగా భోజనం చెయ్యగలగాలి, 

“శీతల జలక స్నానము 

భూతల శయనంబు, ఒంటిపూట అశనంబున్, 

నాతిగల (బహ్మచర్యము___” అని వొచ్చే చొటు పద్యానికి నొలుగా 

చరణంగా__ 

“నాతరమా సర్వెపార్టి నౌకరిచేయన్” అని కలిపి దాన్ని సర్వేకి అను 
వర్తితం చేసింది సుచ్చారావుగారే. 

అలా, ోనాతరమా, సర్వే సాగర మీదను, నళినదశేక్షణ రామా” అను 
కోకుండా సుబ్బారావుగారు తాను స్వయంగా కష్టపడుతూ తను నిర్ధేశించిన 
పళంగా కష్టపడగల (పతి ఒక్కర్నీ అభిమానించేవాడు_. అది గదాధర పట్నా 
యక్ గానీ, చార్లెస్ ఓబడుగానీ, సయ్యద్ అహమ్మద్ గా నీ__ 

ఎంత దూవమెనాసరే, నడిచెయ్యడ మే ఆయన కలవాబు. “బస్సుంది 
సాల్, ఇంకో గంటలో” నంచే, “ఆ గంటసేపల్లోనూ నాలుగు మెచ్ళు నడ 
వచ్చు, ఆ తరవాత ఎలాగూ నాటు దారేకదా. ఆ మాతం దానికి బ స్పెక్కడం 
యెందుకూ? పదండి సరదాగా కబుర్లు చెన్పుకుంటూ నడుద్దాం-.” అనేవాడా 
యన. ముందుగా అడుగేస్తూనూ. 

ఇప్పటి కథకాదిది ___ 
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1958 నాటిది... 

విశాఖపట్నం నుంచి చోడవరానికి శృంగవరపు కోటకి, అనకాపలి కి 
విజయనగరానికి... ఈ పెందుర్తి నాలుగురోడ జంక్షన్ ద్వారా రోజుకి రెండేసి 

బస్సు లిటూ, రెండు అటూనూ. మళ్ళా పొద్దుపోయేలాగా అవే వెనక్కి రావాలి. 
అందుకే, సుబ్బారావుగారు నడక మేలనేవాడు, 

అలాంటి సుబ్బారావుగారికి నలభై ఏళ్ళు వెళ్ళేక _వైకిల్ కొక్క_డం ర వూ 

నేర్చుకోవలసొచ్చిందా? 

“కీళ్ళ నొప్పులా?” అని అడిగాను. 

2 

జర్ర జ్ఞ నొప్పులూ లేవు, కాళ్ళ నొప్పులూ లేవు, అంతా రాత! 

“మీ రాత బాగానే వుంటు౦దికదా!” 

“చేతిరాత చాగానే వుంటుంది కొని తలరాకే యిలా తగలడుతోంది. 

ఎప్పటికప్పుడు! లేకపోతే అరవయో్యోయేట అగ్నిగండం అన్నట్టుగా ఇ దేమిటి 

చెప్పు, నాకీ పొట్టు?” 

“రా. బంగళా కెళ్ళాం" అని నన్ను లాగాడు సుబ్బారావుగారు. 

“భోజనం పెడతారా?” అన్నాను నవ్వుతూ. 

“ట్స! అదెంత భాగ్యం?” 

“నిజంగానే నండోయు గురూగారూ, హా స్యెం కాదు.... మీ చేతి భోజనం 

రుచి చూసి యన్నాళ్ళయిందో! సర్వే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పోగొట్టుకున్న 

మహద్భాగ్యాల్లో అపొకటి [” 

“సోవయ్యా, మరీ వెక్కిరిస్తావు! సర్వే ఉద్యోగంలో భాగ్యాలొ హటా? 
బాధలే. అన్నీను!.__ నడు, నడు!.... ఎంతక్కొన్నావీ జీపు?.... నువ్వే నడి 
పెస్తున్నావా?” అంటూ జీపెక్కి కూర్చున్నాడు... 

“ఆ నేనే (డయివరున్నాడనుకోండి. ఐనా నాకు సరదాల 

షు i పడ 

“పెకీ ట్రీ, గోపాళంగారే?” అంటూ బంగళాలోకి చేరక ముందే జీప్ప 

చప్పుడు విని మళ్ళీ ఏ మొగుడొచ్చాడో అనుకుంటూ కాబోలు పరుగులాంటి 

నడకతో ఎదురొచ్చిన రామచం[దరా జుగారు పలకరించారు. 

రామచం(ద్రరాజుగారు మా అందరికన్నా వయసులో పెద్దవాడు, కొని 
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(పాఠమిక విద్య తప్ప అర్హ త లేకపోడాన్ని సర్వేయర్ గానే మిగిలిపోయాడు. 

అయితే యేం? మున్నద్ది రాత, ముద్దులొలికే అం కెలు' కొల్ల కొల్పాడం "చే 

“లింకు” తేడా రాదు! 

“అద్దిగదీ.... ఈ జీపేటి, ఈ యట్ట హాసమెటి, చె సప్పేరేగాదు!.... మొతా 

నికి మా డిపార్మెంట్ టొదిలి దా దాగువడ్డార్గెండి మీరె నా! 

“ఈ జీపురలాంటిది పొద్దుశే చొరికుం చ యెంళ బాగుణ్లోకదా” అన్నారు 

సుబ్బారావుగారు, 

0 0 0 

ఆ ఉదయం. 

తెల్లారగట్ల మూడింటికి విజయనగరంలో రైలెక్కి, పెందుర్తిలో దిగి, 

సరాసరి సాలుగురో డ్ర జంక్షన్ దగ్గిరికి నడిచొచ్చేసిన ఆఫీసరు (అనిసెంట్ 

ర్ అంటారతన్ని. ఉద్యోగసంంగా) బంగళాలో తన కొదిలి పెట్టిన 

భాగంలో (ప వేశించి: ఇన్ స్పెక్షన్ వేపగుంట (గామంలోనని (పకటించాడట, 

సలేకదా అని; ఉన్న బంటోతుల్లోనూ చై చెన్ మన్ల్లోనూ కస్ట దిట్టమెన 

[స 
ol 
gn 

వాళ్ళని గొలుసులూ హ్ స్ళ్తాఫ్లూ. జెండాలూ సు శ్రీ సేనాం వగైరా యిచ్చి 

చేపగుంట పంపించేసి, బక్ ముసలి ప్య్యూన్ని కాఫీ పోటల్నించి ఇద్డెన్లు 

తెమ్మని పుర్మాయించ మరో కీళ్ళవాత ప్పీనుగని వెణ్నీళ్ళు కాగ బెట్టమని 

కూచో బెట్టి; కౌలకృత్యాలు తీర్చుకున్నారట రామచ ౦ దరాజుగారూ, సుబ్బారావు 

గారూనూ, 

కొాయండానే నాలు రోడ్ల జంక్షన కొచ్చి విశాఖపట్నం వెళ్ళే 

లారి ఇ శాక్ సె జన ఫై ర వ్ కుటు ప్మవ 5 కూర్చున్నవ జ్య 

“హాటీజ్ దిస్? ఈ (కిన స్పెకృర్వూ. ఆర్ టీవోలూ సద్దరో వన్నారా? 

ఏమి: ఆరాజకం అని ఏ వీళ్ళమీద కీకంకి తగులుకున్నాడట. సర్వే డిపార్ 
ద 

“సార్, బవాళ సింహాచల పుణ్యక్షే తంలో చందనయా[త సార్ .అంచేత 
డూ న 

సొద్ =, దఅుటంలుబ్టు వెళ్తే ఏస్సులూ "రె వా కంపల్నరిగా జలా రద్దీగా నే ఉంటా 

యండి సొర 
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అనగ 
ర్ జే యలా వెళ్ళడం; ఇన్స్ పెక్షనుకి” 

“కుట్ కా యార్యాటు చేస్తాన్సార్,” అని సుబ్బారావు పక్కకి జారుకో 

66 
ల 

_టోగా. 
“ఆగు!” అని గద్దించి; “ఏంటనుకుంటున్నావు నా గురించి నీ మనసు 

లోకి? నేను, అసిసైంట్ డైరెక్టరాఫ్ సర్వేని; నాలుగువందల యాభైమంది 
సిబ్బంది మీద ఎకెక అధికారిని; జట్ కాలో (పయాణం చెయ్యాలా?” అని 

జట్ లా విరుచుకుపడ్డాడ ట. 

“సార్; మరేం చేయమంటార్భార్ ; బస్సులన్నీ ఇ చాళల్లా ఇలాగే 

ఉంటాయి సార్ అని సుబ్బారావు బిక్కమొహం వెయ్యగా; 

“మన ముగ్గురికీ మూడు పైకిన్ళ బెత్తాయించండి.వెళ్లాం!” అని _పసన్ను 
లయ్యేరట; ఆఫీసరుగారు, 

కాన, సుబ్బారావుగారికి సెకిల్ తొక్కడం రాదు. 

రాజుగారు పెద్దవాడు. తనొక్కడే అయితే ఎలాగో ఈడుస్తాడుగానీ, 

“డబల్బు* లాభం లేదు. 

“నాన్సెన్స్! ఎవడయ్య మీకీ ఉదోోగాలిచ్చింది?” అని అగ్నిరు.దుడై 

పోయి, ఆఫీసర్ నడిరో డ్లుమీద నానా గంతులూ వేసేసి; అల్లంత దూరాన్న 

నిలబడి ఇటు చూస్తే ఏం తప్పో ఆన్నట్టుగా పరధ్యానం నటిస్తున్న బంగటోతుని 

అంతకంటే భీకరమైన అరుపుతో పిల్చిః వాడి చేతిలో ఉన్న మూటలోంచి కౌగి 
తాలు వూడపెరికి; అప్పటి కస్పుడు అక్కడికక్కడ ఒక *మిమో” రాసిచ్చేడు 
సుబ్బారావుగారికి, 

“అందింది” అని రాయించి సంతకం తీసుకున్నాడు. 

“ఇందుమూలంగా తెలియజేయడ మేమనగా, మన విజయనగరం సర్వే 

పార్టి నెంబర్ ఫోరొలో ఎగ్జిక్యూటివ్ (బయట తిరిగి పనిచేసే) ఉద్యోగుల్లో 
కొందరికి సైకిల్ తొక్కడంరాదని దిగువ సంతకం చేసినవారి దృష్టికి తీసుకు 

రాబడింది. ఇది చాలా పెద్ద లోటు; గొప్ప వెలితి, కనుక; శ్రీ వి, సుబ్బారావు 
అనే ఇన స్పెక్టర్ నెంబర్ టూ; ఈ మీమో అందిన ఇరవై నాలుగు గంటల 

లోగా సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నట్లు మాకు ధృవసడక పోతే ఈ విషయం 
రెవెన్యూ బోర్డుకి రిపోర్టు పంపి, సదరు సుబ్బారావును హెడ్ సర్వేయర్గా 
రివర్షన్ చెయ్యమని సిఫార్సు చేయబడుతుంది” _అని, ఆ మిమో. 
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అలా మిమో ఇచ్చిం దేకాక_ 

“సాయంకాలం లోపుగా పైకి 

పోశే నా సంగతెరుగుదుపుకదా! 

రిపోర్లు పం పిస్తా నేమనుకున్నావో!ో అని ముఖ_స్టంగా రూడా హెచ్చరించి. 

“అదుగో. ఆ బస్సు ఖాళీగా వెడుతోంది, దాంటో నేను అనకాపల్లి వెళ్ళి 

పోతాను, అనకాపల్లి తాసిల్దార్తో నాకు రెండు మూడు ఫ్రైళ్ళమీద డిస్కషన్ 
ఉంది,” అని చెప్పేసి; "ఎక్కు అస్పల్ఫామీ ఆ బస్సెక్కు.!” అని గదమా 

యించి అదే పోక 

తొక్కుతూ కనిపించేవో నరేనరి, లేక 
పు తెల్లారి ఆరుగంటలకి ఇక్కణ్నించే oh ౪ 

అంతా విని, పకపకా నవ్వాను, గొప్ప యముడే దొరికాడు మీకు; 
గురుగా రూ." 

సుబ్బారావుగారు. కంసటిమీద ఉగుకుతున్న కూర దించి; పోప్ప పెట్ట 
డంలో పడ్డాడు. 

“ఇక్కడే కాదండి, ఇలా రెండు మూడు సోట్ల యెగిరెగిరి పడ్డాడ ౦డీ 
యన; సైకిల్ తొక్కడం రాన్ ళృమీద కిందే బీడు డిశ ంబర్లోగా వాల; 
శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాంలో కాంపేసి; పొందూరు దగ్గిర సిరిపురానికి పది 
మైెజ్ళా వె కలుమీద పయనమయ్యాడ డి, నేనండి, “మొయిద సింవాచెలం 
గారండి, మరే సామిరాజండి, అల్లాడు లేడండి, సివరాం పట్నాయకండి. ఇంత 
మంది[నమ్మన్నాడండి. ఏటీ; బం(టోతులు పది మందికాఠ;! ఫమేమంతాను_ 

సామిరాజు లేడండీ; పొట్టి సంతులు. ఇంగ్లాండ్ రాలీ తీసేడండ, అది 
జూసి ఈయనగారు సంబడపడిహోయి. ఆ సై కిల్ ను శ్ర తొక్కుతాను; నువ్వేరే 
సీ కిలుచ్చుకురా అని. రూపాయ త్రీ తీసిచ్చాడండి సామిరాజుకి. ఇంక అతగాడు 
జ్ర సెదేముందండి? సామిరాజు అద్ది సై కిల్మీదొచ్చాడండి. 

ముందేమో యే.డీ. గా రు రై౦మని ఎల్పన్నడండి, మేం యెనక ఫాలో 
అయిపోతన్నమండి, వావిలివలస పౌలిమేర్లో చెరువు గట్టుంది గదండి; అంది 
మీర సైకిల్ రొక్కుతూ ఏ.డీ.గారు ప పడ్డాడండి సె కిలుమీంచి పడి గట్టుమీద 
టుదొరక్క. గట్టం కే జారిపోయి ఉడుపుచేను గట్టుదాకౌ డేకిరీశీడండి. 

అమ్యద్యా అంతే అయ్యయ్యో అనుకొని మేం అందరం టకటకా చికిళ్ళకి 
శ్ఞాండైేసి దిగళ్ళ ఆయన్ని లెగదీశామండి. ఆయన తొక్కిన సెకిలు ఇటుకాసి 

శి 
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దొర్లి పోయింది గదండి, దానికోసం స్వామీరా జుగా రే మో పొంటు ఎగ్గట్టి గట్టు 
అరగడికి దిగి నింపాదిగా పె కిల్ని గటెక్కించాడండి. ఎంత ఇంగ్లాండ్ రేలీ 

'అయితేవుటుకు మణిశంత మణిసి పడిపోయి సైకిల్ దొర్లి పోతే హా హాండిల్ బెండ 
వదా? ఆ.డికది అర్హంకాక పెకిలు కేటో అయిపోయిందను సని ఎరిమొగం ఏసీసి 

నాడు. ఓ పండవయ్యా పొట్టిప సంతులూ అలా నెప్పి; ముందు చ(కం రెండుకాళ్ళ 

మద్దినీ సెట్ చేసి, హాండిల్ వొంప్ప తీర్చి వొప్పగించినాను. ఆ మయంలో 

మేటెందో మరి. మొయిద సింవాచలంగారికి పక్కుమని నవ్వొచ్చీసిందండిం 

దాంతో యె.డీ.గారు అగ్గిపోరై (పోయి ఇంగిలీషులో తగులుకున్నడండి.” 
జరిగిన సంఘటన కొంత నవ్వు పుట్టించేది: దానికితోడు రామచం[దరా జు 

గారి కధనం ధోరణి. 

కాసేపు గట్టిగా నవ్వుకున్నాం_ 
రాజుగారు కానిచ్చాడు. “నా కింగిలీసు రాదు గాదండీ, ఏడీ. గారన్న 

_ మాటలకి అరం నేను కనిపె ప్రేశానండి. “నాకొడకల్లారా, నేను జమ్ జమామని 

ముందు సెకిల్ మీదొస్తూ, సరిశిపాటులేని దార్లో నడిపోక్రేమటుకు నన్లూసి నవు 

తారా? మీకెన్ని గుండె లా యదవర్లారా! ఎడ్ క్వార్దర్ ఇ కెల్నీండిః మీ నంగ తేలు 
సాను! మీ తోకలు కో శేతా నేమనుకున్నారో 'అనేదో అనుంటాడా యనే.” 

సరే. ఈ కోపం బురలో పెట్టుకొని ఏం జేస్తాడో అని “సార్ తమకి 
సింవాచలం చెసే పేడో లేదోగానీ, కిందటి నెల్లో సిరిపురం ఫస్టు ఖండం పైనలిన 

స్పెక్షను కెల్లై టప్పుడు మన సింహాచెలంగా రుకూడా సరిగ్గా ఇక్కడే సైకిలు మీంచి 

పడిపోయా రండి. అని చెప్పానండి. దాంతో మే.డీ.గారు కూ పోయి సెకిల్ 
కొక్క_డనమం టే యేంటి, అదెంత గొప్ప విద్య. ఎంత నుంచి ఎక్సర్ సయిజు, , 

న లావి ఇక వ్ ఒక 
ఇయన్నీ లెక్చరిచ్చి, ఆయనగారు పెకిల్ పందాల్లో గెలవడం అయన్నీ కతలు 

జెప్పుకొచ్చేడండి.” ' 

మళ్ళీ కాసేపు నవ్వుకున్నాం. | | 

సుబ్బారావుగారు వంటపని పూర్తిచేసి వదాంత ధొరణిలో పడ్డాడు. 

“ఆసలు నాకు (పత్యేకంగా మీ'మో ఇచ్చింది ఇవాశే అయినా, అసలిలాగ, అంద 

రికీ 'సెకిల్ రొక్కడం రావాలని ఆశ్నెల నాడే సర్కులర్ గా రూపొందించి 
౧ 

యిప్పుడు తగిలింది! అప్పుడు డ్యూటీలో ఉండుం"ద ఈ పిడుగు పడకముందే 

ఆ తంటాలు పడుందును 
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“ఆ సద్క లరిచ్చిన కొ త్తలోనండీ.___”రా జుగా రుచెప్పాడు “పాలకొండ 

తాలూకాఉంగరాడ, చాటాయవల స, ఉన్పరినాయుడువలస, వె న్నెల్యగామాల్లోనన్ను 
బెంపరరీగా ఇన్ స్పెక్షన్ లకే శారండి.ఓరో జు ఈయనగారు ఉంగరాడ మెట్టదగ్గిర 

బస్సు దిగుతాననీ, అక్కణ్నించి ఈ ఉల్లోపు (గ్రామాల్లోకి నై కిళ్ళమీద ఎళదా 
మనీ కబు రిట్టారండి. వారికోసం (వ త్యేకంగా ఉంగరాడ సావుకారొకాయన్న డిగి 

వైకిల్ తెచ్చామండి అయితే ఇంతతోకీ, కామేశ్వర శర్మ లేడండీ, అతగాడు 
“సార్, ఈ సెకిల్ తమరు తొక్కండి సార్? అంటూ . తన బి.య'స్పే.బండి 
అందించాడండీ. యేటీ అది అతగాడు పెళ్ళిలో పెచి పెట్టి మామగారిచేత కొని 
పించిన కొత్త సెకిలండి. సరే ఆయన అదీ ఈయ నిదీ యెక్కారండి, ఇహ 
జూసుకొండీ ఈ శర్మ తొక్కుతున్నది . రువు “సెకిల్ గదండి; గడీకి కరకర్ణాడ 
తది: కుంచేపటికి జణబణలాడ్రాది, డౌన్ దిగేతప్పటికి చెన్ జారిపోయిందండి. 
అలాగలాగ అతగాడు ఎనక్కుండి పోయాడు. ఏ.డీ.గారు సెకిలాపి యనక్కి. 
తిరిగి, “ఏటీ, శర్మగారు ఎనక్కుండి పోయారొన్నాడు. అందరు అటు దిక్కు 
చూస్తూ నిలబడిపోయాం. శర్మగారు దగిరాగానే “ఏటయ్యా ఎనక్కెనక్కి 
వస్తున్నావు, ్యనికిలు కొ కేటి?” అనడిగారండి, దానికి శెర్మగారు 'పెళ్ళివాతు 
ర్లాగ సిగ్గుపడిపోతూ “మరేండిసార్ తమరు సర్కులర్ యిచ్చేరని నేర్చుకున్నా 
నార్” అన్నాడండి, దాంతో యే,డీ.గారు ఐసెపోయి, “మ గుడ్ బోయ్: అలా 
గుండాలి.” ఆని ఎతగాడి బుజంమీద తట్టి: “మరటు వంటప్పుడు నువ్వు కొత్త 
ఒసకిల్ తొక్కు” అన్రెప్పి తను పాత నికిల్ తీసుకొన్నాడండి.” 

“అవునూ; మన సర్వే పార్తీకి జీపు ఉండాలికదా," అన్నాను. 
"సరి-రా!” అన్నాడు విసుగ్గా, సుబ్బారావుగారు. ”అదెప్పటి జీపయ్యా 

జాబూ' రెండో (పపంచయుద్దం _పారంభించి నప్పటిది, శతురాజ్యాల వారె 
వరో వొదిలేస్తే యుద్ధరంగం లోంచి దాన్ని (బిటిష్ గవర్న మెంటువాళ్ళు 
జ్యాగత్తగా తెచ్చి నొప్ప చెప్పిన దాపతు, ఆర్నెల్లు రోడ్డుమీద వంకే ఏడాది 
వర్ _షాప్పలో ఉంటుంది. ఇస్ఫటికి పదహారు నెలనుంచీ “షిడోనే వుంది. 

దేన్ని వేలం వేసేసి కొత్త జీపు కొనుక్కుంటాం సర్మిషనూ శాంక్షనూ ఇమ్మని 
రాశారు.” 

“మరి |డయివర్ పోస్టు పర్మనెంటు కౌబోలు....” 
“డయునరూ మిలట్రీ నుంచొచ్చిన వాడే. వాడు డ్రైవ్ _చెంయ్యుడొనికి 
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నెలరోజులు కాలేదింకాను, 

గొట్టపు బావులు తవ్వించడం కౌంటాక్టులు చేసు కుంటూ విశాఖపట్నంలో 

ఉండి పరిసర గ్రామాలకి అలా తిరుగుతూనే వున్నాను. పెందుర్తి జంకన్కి 
చుట్టూరా టోలెడుపని. అటు మంగలిపాలెంనుంచి 'వేపగుంట వరకూ, ఇటు 

సౌంట్యాంనుంచి సబ్బవర ౦వరకూ అలా పన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి, ఆ హెసూల్ 

_గొండ్పు పక్కనుంచి వెతుతున్నప్పుడల్లా సుబ్బారావుగారు వైకిల్ నేర్చు 

కోడం సంఘటన గురొ రచ్చ కులాసా కలుగుతూనే వుంది. వినోదిస్తూనే 

ఉన్నాను, 

ఒకటి మాతం నిజం. సుబ్బారావుగారు ఈ మాటు కనిపిస్తె నడుస్తూ 

మాతం కనిపించడు, అది నిజం. వాహనంలో సుఖమే అలాంటిది! 
సెకిల్ తొక్కే_వాడు సోడా తాగడానికి కిళ్లీ కొట్టుదగ్గర ఆపుతాడు 

గానీ, దిగడు. స్కూటర్ ఆ సామి బజారు కెళ్ళినా స్కూటర్ సాడు, బహి 

ర్పూమి కెళ్ళాలన్నా సూ) గ్రాటెరె తీసాడు. అంతెందుకు” రిక్షా ఇతొశే.. పైడితల్లి 

కూడా బేరం లేకపోతే సరదాగా (టాఫిక్ సెంట టర్లలో రౌండ్లు కొడతాడు తప్ప 

చెటుకింద కూచుని బీడి కాల్చుకోడు. 
అ రోజు జిల్లాబోర్డు ఇంజనీర్ గారికీ, నాకూ ఏదో వాదనలాంటిది 

వచ్చింది. వినుకొ-౦టూ "వచ్చేశాను. హాస్పిటల్ డ వున్లో పోలీసు క్వౌర్హర్స్ 

వేపు సుబ్బారావుగారు నడుస్తూ నా కెదురొస్తూ కనిపించారు. 

నస్కంమని సడెన్న్ బేకేసి జీపాపాను, 
అమ్మయ్యా: ను వ్వుటయ్యా: శాన్నాళ్ళకి. కో ఆని పలకరించారాయనే, 

“ఇదేంటి సార్, నడుస్తున్నారు? ఏదో ఎద్దెసెకి 
కనిపిసారని చూస్తున్నాను!” అన్నాను, 

Gy er క లో ౭9 a ల్ 
gq 
§ 

చాలా విశాలంగా నవ్వాడు సుబ్బారావుగారు, “ఆది సరేలేగానిః నన్ను 
va షి ఎన్నా టి జవాన్ 2 (వీరి వ్ ay ఒప నావ న్న సీ జీపులో ఎరు ౦చుకాసి ర్ స్పుటర్త వ్ ర్హంటుగా. తీసు కెళ్ళాలయ్యా, 

“ఏంత చూరం వుంది కనక? నశిిచి వెళ్ళలేరు? అందులో మీలాంటి 

వాకింగ్ పగల” 
న్ 
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“ వేశాకోళానికి మైంలేదు. పదకొండు. దాటిపోయింది తము. అయన 
గారికి పదిన్నర_పదకొండు లోపునే భోజనం అలవాటు అని (బతిమి 

లాడే ధోరణిలో పడ్డాడాయన. 

“ఆయనా? అంటే?” 

“అడేనయ్యా బాబూ, మా ఏ.డీ గారు! ఇప్పుడంచరూ ఆతన్ని _సెకిల్ 
స్పెషలిస్టు అని వేళాకోళం చేస్తున్నారు పాపం! 

“పాపమా? ఏం? 

“చచ్చి పోవాల్సింది గదయ్యా........ 99 

మూడువారాలై ందిట ఆనాటికి. 

చోడవరం తాలూకా, వెంకన్న పాలెంలో క్యాంపు: అనకాపల్లి తాలూకా 
(గ్రామాల సర్వే, గెజిటెడ్ ఆఫీసరు ఫైనల్ ఇన్ సెకన్లు, ఆ రోజు తుమ్మ 
పాలలో ఇన్ స్పెక్షను. 

మామూ __.సెకిళ్ళు తియ్యమన్నాడు సర్వేశ్వరరావుగారు; అదే, సర్వే 

(గ 

© 

న స్పెక్టరూ, ఇద్దరు హెడ్ సర్వేయర్లు 
సి ర్త ర్ల 

వాళ్ళ వెనక ఏ పదిమందో. చెయిన్ మను, పూను, 
సర్వేశ (రావుగారు అందరికంజచ్సే ముందు యం. మని వెడుతున్నాడు. 

: నెకిల్ (పవీణుడు. అందులో మాంఛి సిమెంట్ 
4 

వలో 
ఆఘమేఘాలమీద వెళ్ళిపోతున్నాడు. 
మూడు మైళ్ళవరకు వాగ్గానే వెళ్ళారందరూనూ. 
ఇంతలో కే. ఎక్క-ణ్ణుంచొచ్చేడో వెంకన్నపాలెం వై పునుంచే. ఒక 

సెకిల్ వీరుడు చకచకా అందర్నీ దాటుకుని ముందుకెళ్ళి పోతున్నాడు. ఓ పక్క 
బెల్ కొడ్తూ ఓ సక్క_ నోటితో చిడూ, సెడూ అని కేకలు పెడ్తూ మహో 
తొంనరగా వెళున్నాడు, 

“ఎవడయ్య వీడు? మన ఏ,డీ.గారి కంపే ఎక్స్పర్డ్లాగున్నాడు!” అని వాడి కంటా వెనకపడి పుండే, జోకులేసుకున్నారు. ఉద్యోగుల బృందం. 
“కనండి. ఆడు గొప్ప కరోడా అండి. ఆడిది రాయిపురా జుపేటండి. 

తుంపాల పందార మిల్లులో పనే తన్నాడండి. అడు రోజూ యిం తేనండి.ఆళ్ళూ 
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రికీ మిల్లు కీ ఆరుమైళ్ళు తోవండి. పావుగంటలో ఎలిపోతాడండి,* అనీ బం[టో 

తొకడు సమాచారం అందించాడు, 

ఆ కణం వాడు ఏ.డీ.గార్ని దాటేశాడు! 

అంతే! ఏ,డీ,గారికి వేడెక్కి పోయింది. ఇహవాణ్ని ఎలాగైనా దాపెయ్యా 

లనీ వేడెక్కి స్పీడెక్కాడు, 

వాడొక్క-నారి వెనక్కి తిరిగి చూసి, పరిస్థితి అర్హంచెసుకున్నాడు “యన 

గారెవరో ప్యాంటూ బుషి రూ వేసుకుని సన్నగా.త నని దాటాలని చూస్తున్నాడు, 

నకాల పదిమందీ ఈగ నను మళలే అయు్యుంటారు. తననిగాని దాటని స్తై ఇంక 

అంతే. మాటల్లో చెప్పని పందెం _పైరంభమైంది. 

అంత వేగాన్నీ నిదానంగా అకు పెట్టుకుని ఏడీ, గార్ని ఎప్పటికప్పుడు 

సరిగ్గా సదిగ జాల దూరంలొ పుంచేస్తూ వాడు ముందె వున్నాడు. 

. ఈయన వెనకే కె వున్నాడు. పుంజాలు తెంప్పుకుని తొక్కినా వాడి పరుగు 

అందుకో నే లేకపోతున్నాడు. 

అలా మెలున్నర పాటు ఈయన్ని అలవ గొ సి. 

ఎదర లారీ వస్తుం టే హఠాత్తుగా సెడిచ్చేశాడు. 

క్షణంలో సర్వే డిపార్ట్ మెంటు ఆఫీసర్ సర్వేశ్యరావుగారు ఇన్ సూ 

రెన్స్ వ వాళ్ళ డెబిట్ 'సదుల్లో “కెళ్ళి పోయే వాడే. 

లాదీవాడు సడెనో (బేక్ వెయ్యడం. సర్వేశ శ్వ్యరావుగారు ఎడ ౦పక్కకి 

తప్పుకోడంలో ఒక సెరుగుతట్ట ముసలావిడ మీదుగా రోడ్డుదిగి రోడ్డు పక్కని 

గడ్డిలో పడిపోడ ౦ జరిగి పోయాయి! క. తుమ్మపాల గ్రామంలో గజి బడ్ 

ఆఫీసరొగారి ఇన్ స్పెకన్ ఆగిపోయింది. 

అనకా పల్లి డాక్టర్ గారు (ఫొక్సరుంఎ స, వై జాగ్ పెద్దాస్స( తికి తీసు కెళ్ళ 

మనీ చెసే స్పేకాడు: 

“అయితే ఇప్పుడు తన సిబ్బంది కందరికీ పైకిలింగ్ కంపల్సరీ అని 

ంవట్టడం లేదన్నమాటంమే ఏ,డీ.గారు.” అన్నాను హోస్పిటల్లో వార్డు దగ్గిర 

ఆపి - 

“కః మూడు వారాల నుంచీ తన పొరపొటుకి ఎంత ఇదవుతున్నారో 

పాపం” అంటూ అప్పలస్వామితో సహా జీప్ దిగారు సుబ్బారావుగారు 

జనాః సుఖినోభవంతు! ....” అనుకుంటూ జీప్ వనక్కి మళ్ళిం 

చాను. 

[1 ₹॥ కొవురవోలు నాగభూషణ రామారావుగారి జ్ఞాపకార్థం ] 
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(“జ్యోతో మానస (తికందీపావ? 1980) 

దయచి య్యండి 

తలుపు తెరిచింది పార్వతి. 

ఎదురుగా ఎవరూ లేరు. 

కణం సేపు “మనింటికి కాదేమోలే” అనుకుంది. అందుకు ఆధారంగా 

అంతకుముందు తలుపు తీయడానికి చేసిన ఆలస్యంలో ఆలోచన నిలిచింది. 

కాలింగ్ బెల్ పెట్టించి నాలుగేళ్ళ దాటింది. ఇన్నాళ్ళు ఈ యింటితో ఇంట్లో 

వాళ్ళతో పరిచయం పనీ పున్నవాళ్ళందరికీ తెలిసిన ఈ కాలింగ్ బెల్, ఇప్పు 

డొచ్చిన ఆగంతకుడికి తెలీకపోయిందా? ఈతలుపు చప్పుడు మనింటి దే అయినా 

ఈ మనిషి మనింటికోసం రాలేదెమో.... 

కొద్దిగా తెరిచిన తలుపులోంచి తల యివతల పెట్ట వరండాలోకి దృష్టి 

సారించింది పార్వతి. వరండాకి అవతలి చివర్ని ఓ మనిషి నుంచుని వున్నాడు. 

మసకచీకట్లో కూడా మొగాడి రూపు తెలుస్తోంది. గుండు చేయించుకొని 

వున్నాడు. 

లైటు వేసింది పార్వతి, అది వెలగలేదు, అప్పుడు గుర్తొచ్చినట్టయింది. 

వొచ్చిన మనిషి కాలింగ్ బెల్ మీట నొక్కక తలుపు చప్పుడు చెయ్యడ 

మెందుకో. దాదాపు అరగంట అయింది. విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయి. 

“ఎవరూ?” అని కొంచెంగా కలిగిన భయాన్ని సందెహంగా మారుస్తూ 

దీర్హంతీసి అడిగింది పార్వతి. 

అప్పటికి సుంద్యరావు వరండాకున్న సన్నటి పొట్టక్కర జాలరిమీద ఒక 

కౌలువేసి, సిగరెట్టు వెలిగించుకుంటున్నాడు. అంతే! పార్వతి నిలువునా రక్తపు 
పోటు వచ్చినట్టు అల్లాడి పోయింది. 

“పిల్హలెవరూ కేరా?” అని యిటుతిరిగాడు సుంద్భరావు. 

అ (వశ్నకి జవాబు చెప్పలేదు పార్వతి. ఆమెకి ఒక్క ఉదుటున దుఃఖం 

ముంచుకొచ్చేసింది. కాని, దుఃఖాన్ని మింగేసి వెంటనే దాని నివారణకి ఏదో 

చేసయ్యుడం ఆమెకి ఎన్నాళ్ళనించో అలవాశె పోయింది, వంటనే మాట్లాడ 

కుండా లోపలికి వెళ్ళి, ఈ మధ్యనే తనకి అలవాటవుతున్న పడకకుర్చీ తీసు 
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కొచ్చి అంతవరకూ మూసివున్న రెండో తలుపు తెరిచి, పూర్తిగా తెరిచున్న 
ద్యారంలోంచి కుర్చీ టై టికితెచ్చి వరండాలో వేసింది. 

ఆ నాలుగడుగులూ నెమ్మదిగావేసి, కుర్చీ. దాకావచ్చి, “అంతా జాగు 
న్నారా?” అంటూ కూర్చుని “నువుకూశా రో” అన్నాడు సుందరావు. 

సార్యతి ఇటు వేప్ప వచ్చి, కరజాలరికి ఆనుకొని నిలబడింది. “ఎప్పుడు, 

రావడం?” అంది. 

కౌలుస్తున్న సిగరెట్టులోంచి మరోమాటు పొగపీల్చి “నేనీ వూరొచ్చి 
నాలుగురో జొలె ౦ది. టో అన్నాడు సుంద రావు. పార్వతి మరేము అడగ 

చేదు, “నిన్న చూశాను నిన్ను! గంధాలయం భవనంలో స్వామి దరహాసానంద 
గారి ఉపన్యాసం వినడానికొచ్చేవు కదా, అక్కడ నన్నుచూసేవు! గుర్తువప్లేవనే 
అనుకున్నాను, కాని గుర్తు పట్టలేదని ఇప్పుడే తెలిసింది........ 39 

“ఆయన గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోలే దు. కాని, ఆయన మళీ ఈ యింటికి 

వసారని అనుకోడం. మెదడులో ఎ "ఒక్క (గంధికీ యిష్టంలెదు. అంచేత ఎవరి 

లోనూ కూడా ఆయన్ని చూడ్డంలేదు నేను...” అనుకుంది పార్వతి. 
“అబ్బాయీ కోడలూ కులాసా?” 

99 

“ఎక్క డికి వెళ్ళేరు?” 
“ సినిమాకి” 

“పాప దగ్గర్నుంచి వుత్రరాలొస్తున్నాయా?" 
జత] 

“*వనవల్రూ మనవ రాళ్ళూ.” 

“ఇంకా లేరు........ 09 

“నువ్వు కూర్చున్నా పుకాదు!” 

_--*నన్ను మీరె రెప్పుడై నా కూర్ ర్పోనిచ్చారా?"” అనుకుంది పొర రతి, 

weve ee కూర్చోనిచ్చరు . .... పెళ్ళిలోనూ, పెళ్ళయిన ఆ కొత్తలోనూ, 
ఏడాది కాపరం పూూర్తవకముం దె కొడుకూ.మూడో ఏడాది వెళ్ళకముందే కూతురూ 
పుష్టేరు. మరో ఏడాది గడిచేసరికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు, (ట్రాన్స్ఫర్ మీద. 
అంతే? అవాల్టినుంచి ఇవాల్టిదాకా నేను కూర్చోలేదు. నడుస్తూనే వున్నాను, 
తరిమి తరిమి కొడుతున్న జీవితానికి భయపడి పరుగులు పెడుత్తూన్లే వ్రసహ్నాను. 
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కూర్చుని తినడానికి యోగ్యతలేదు. కూర్చో పడిపోకుండా, చతికిల్లా పడి 
పోకుండా నిలబడే వున్నాను. మే థభర్మమా అని ఆ ఇద్దరు బిడ్డల్నీ _పసాదించేరు, 

లేకపోతే కూర్చునే ఉందునో కూరుకుపోయే ఉందునో? 

ఆ నిశబ్దం సాయంతో సిగరెట్టుని పూర్తిగా కాల్చేసి, అప్యాయమెన 

ఆఖరి దమ్ము పీల్చేసి, దూరంగా పారేశాడు సుందరరావు, కుర్చీలో వెనకి. 

వాలి, కాళ్ళు రెండూ కుర్చీ కుడికాలిమీద పెట్టుకుని మళ్ళీ ఏదో మాట్లాడ తా 

నన్నట్టు గొంతు సవరించుకున్నాడు. 

పార్యతికి హటాత్తుగా ఫొయ్యిమీది పాలూ, వంటింట్లో ఇందాకటి కే అయి 

పోతానూ ఆరిపోతానూ ఈ అంటూ బెదిరించిన కొవ్వొత్తి జ్ఞాపకం వచ్చాయి. 

వెంటనే లోపలికి వెళ్ళింది. 

సుంద రావుకి నిన్న స్వామి దరహోసానంద చేప్పిన మాటలు గుర్తు 

కొచ్చాయి. “శిష్యా! ఈ నగరంలో నువ్వు పుట్టి, పెరిగి వివాహితుడ వై, ఉద్యో 
గస్తుడ వై, ఇల్లుకట్టి బిడ్డల్ని కన్నానని చెప్పావు, బహుశళొ ఇందాక సభతో 

మొదటి వరసలో చివర్న కూర్చున్న భృది సీ పూర్వ్యాశమపు ఇల్లాలె 

ఉంటుంది. నాకు నువ్వు పరిచయమై, శుశూషలో ఉండిన ఈ నాలుగేళ్ళ 

కాలంతో నువ్వు ప్ర ప్రీని అలాంటి ఆచంచల మెన విలక్షణమైన సామీప్యం కళ్ళ 

లోకి తెచ్చుకుని చూడడం నేను చూడలేడు. వెళ్ళిపో, సంకోచించకు, నీకు తగి 
నది గృహస్టాశమ మే, బాధ్యతలకి భయపడో, సంసారప్ప నలస్తారానికి విసుగు 
చెండో నువ్వు సన్యాసం అనుకుని వాన్మపస్టం స్వీకరించాపు, ఇంకా నీ 

పూర్వ్యాాశమపు కుటుంబానికి నువ్వు చెయ్యగలిగింది ఏదో ఉంటుంది. వెళ్ళి 

అది నెరవేర్చుకో. అదే నీకు పరమావధి. సెలవు!” 
స్వామికి తను పూర్తిగా ఆఅర్షం కాలేదు, చె చెప్పిన సూతం చప్పున తెలుసు 

కోగలడ'ని తెలుసుకున్నారే తప్ప. తన దిహుగుణ (గహణ పారీణత వారికి 
గావ హ్యం కాలేదు. 

ఆ చురుకుతనం తాను పుట్టిన నేలలోదేమో. ఇరవె ఎనిమిదో యేట 
ఆంత పెద్ద కంపెనీకి అంక ముఖ్యమైన అధికారి కాగలిగాడు తను. తను, 
వేసిన ఎరలను మిగ, ఎంతోమంది _పభుత్వాధికా రులు ఇతర వ్యాపార 
సంసల యజమానులు తన గాలాలకు చిక్కుకుని, తను పని చేసిన కం పెనీకి 
గా మేలు చేసేరు, చాలా కౌలంపొటు. 
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'హెదరాబాదులో తను ఒక్కడూ వుంటూ కంపెనీకి విజినెస్ సంపాదించ 
డానికి చేసిన ఖర్చుకి, ముందే తనుకన్న మొకానికి వివరణగా సంపిన ఒక బిల్లు 
మివ ఇక్కడి ఆకౌంట్స్ మేనేజ పెట్టిన అభ్యంతరాలు అతి. సమంజుస 
మైనవి. అయితే కంపెనీ నల రెక్షరు ఆ బిల్లును పూర్తిగా ఆమోదిస్తూ 
అన్నమాటలు: “మ రిచెట్టున (వేలాడే గబ్బిలం మ రికాయలు తింపే అది 
తప్పు కాకూడదు. ఎంచేతంపే దానికి మామిడికాయలు దొరకవు కనక. అంచేత, 
ఏ ఎరలు ఉపయోగించి సుంద్యరావు ఇతరుల్ని వశం చేసుకుంటున్నాడో ఆ 
వరలకి సుంద్శరా వే ఎర ఐపోతే, ఆ వసాలు అతన్నే మింగే సె మనం . 
కంపెనీ బాగుపడిందా లేదా అన్నదే చూసుకోవాలిగాని, మిగతా చేవీ పట్టించుకో 
కూడదు! 

ఆ రోజులు ఎంత వర్ల పూర్ణాలు! ఆ రంగుల కలలన్నీ ఓ విధంగా 
అబద్ధాలే. కాని అవి నిజంగా జరిగాయ! తను కబురు చేస్తె ఇతరుల ఆనందం 
కోసమాతన సౌఖ్యంకోసమా అని అడక్క_ ౦డా వొచ్చి పాత ధారణ చేసిన 
సుందరీమణుల్లో ఇద్దరు ముగ్గురు, కావ్యాల్లోనూ పురాణాల్లోనూ కూడా చెప్ప 

లేనంత అందం వుండిన బంగారు శలాకలు కాదూ?.... వాళ్ళ | శల (వవ ర్తనల 
న్రైజం తెలిసకూడా తనకి వాళ్ళలో ఏ ఒక్కరితోనై నా సహజీవనం ఏర్పడిశే 
బాగుండునని ఎన్నిసార్లు అనిపించలేదు!........ తన జీవితంలో ఆ భాగం, పాద 
రసం లాంటిదీ, ఏకచ[క రథం లాంటిదీ అయిన తన చురుకు తనం, సామి 
పూరి రిగా ఊహించగలరా? 

పార్వతి అలికిడై తే అటు చూశాడు .నుంద్భ్బరావు ఒక చిన్న స్టూల్ 
తెచ్చి అతనికి ఎడంచేపున పెట్టింది. మళ్ళాలోపలికె కెళ్ళి ఒకచేతో గ్లాసూ, మరొక 
లాంత రుతెచ్చింది. గ్లాసు న్గూలుమీద వుంచి, లాంతరును ద్వారం పక్కన మేకుకి 
తగిరించింది; *; పుచ్చుకోండి” అ అన్నది. 

“ఏమిటది?” 

“పాలు? 

సుందరా వు నవ్వాడు. “పాలు పుచ్చుకోడానికి దీపం వుండాలా?” 
“మమింకా సన్యాసులం కాలేదుకదా. మాకు చేతికీ నోటికీ మ మధ్య చీకటి 

పుంటుంది” 

“కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కో వాలి” అన్నాడు సుంద[రావ్వ, ఇబ్బందిగా. 
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సీగరెట్టు తాగొచ్చు. కాని కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కోకుండా పొలగ్గాసు 
ముటరు!.... ఏదో ఒక అబిద్ద పు సీత్రి!,,.. అనుకుంటూ లోపలి కెళ్ళింది పార్వతి, 

వ. ఖ దేళ్ళనాడు హెదరాాదులో._.అప్పుడూ యిలాగే, 

తననీ పిల్ల ల్నీ తమపొటిక వదిలేసి వెళ్ళిపోయి, వదెళ్ళకి ఆ కన 

బడ్డం.. ఆ పదేళ్ళ ఎంత కష్టంగా గడిజాయి! 

తాగుతున్నారు, తిరుగుతున్నారు_అని తెలిసిననాజే తను అడిగింది-అదేం 

ఖర్మ మో, ఏ అడదానికై నా, తన మొగుడు యిలాగా అని ఊరూ వాడా తెలిసేక 

అందరికం శె ఆఖర్ని తెలుస్తుంది కాటోలు.... అం తే=ఆ మర్నా డే, బాదరా 

బాదుతో కొత్తగా ఆఫీసు సెట్టాలి, ఇవా వాశే పయాణం అన్నారు. ఆ (పయాణ మే 

[(పయాణం,. అటు వెళ్ళిన మనీషి మరి ఇటు రాలేదు. ఉ త్తరాలకి సమాధాసం 

చేదు. రమ్మని పెల్లి గాములిక్పే ఫికర్ లేదు. నేనే వస్తున్నానని రా స్తే జెలి 
౮ములి స్టే, సరిగ్గా ఆదే రోజున క్యాంపు, నెల్లాళ్ళవరకు రారని ఏవరో 

చెప్పడం, 

కొన్నాళ్ళు నెలనెలా ఇంత అని డబ్బు సంపించేరు. ఇంక ఆ ర్నెల్సే ఇలా 

పంపుతాను సుమా అని సూచించేరు వోసారి, ఆ ఆరునెలల్లో చేసిన ఉదో్యోగ 

(పయత్నాలే ఈ జీవితానికి. రూపాన్నిచ్చెయి, ఆ మౌనం + అలా పదెళ్ళు!.... 

పిల్లాడు (గాడ్యుయేట్ అయ్యాడు. ఉదో్యోగం సంపాదించుకున్నాడు, పిల్ల 
ఎదీగింది, పెళ్ళి అయింది, శాదరాబాదుతోనే అల్లుడికి వుజోకగం. తొలిసారి 
పిల్లని ఆతారింటికి దిగ బెట్టి వ వొచ్చేస్తున్న రోజున: పౌదరాబాదు సైషన్లో ఆ 
పదేళ్ళ తరవాత మళ్ళీ కనబడ్డారు టం eee ఉద్యోగం ఫోయింది........ ఎవడో 
పాత్ర పరిచయస్తుడు ఆరో జు ప్రయాణం చేసాడని తెలిసి. అత డిదగ్గిర కోండ 
డబ్బు తీసుకొందామని వ వొచ్చినట్టుంది ఈయన, సెషన్ కి, ఆవతలి మనిషి 
పార్వతి ఎక్కిన రై 3 ల్లోనే, అదే కంపార్టుమెంటులో ఆమె ఎదుటి బె ర్డ్లోనే 
ఉన్నారు. ఈయన వ వొచ్చి డబ్బు అడగ్గానే అతగాడు, “ఛీ కుక్కా! బోకర్ 
చెధవాొ అంటూ తిట్టి పడేశాడు cone wee ఆ (పయాశణానికి కొనుక్కున్న టిక్కెట్లు 
కొన్సిల్ చేయించుకుని, ఆయన్ని తీసుకొని ఒక హోటల్కి వెళ్ళింది పార్వతి, 
హాహమ్లో (స వేశించాక_ ఏమిటండీ, ఈ ఘోర పరిస్తితి. అంటూ కావలించుకొని 
ుడవదోయింది పార్వతి... .. స్నానం చేసివస్తాను, అంతవరకు నన్ను 
ముట్టుకో వద్దు_అన్నారు; దూరంగా జరిగిపోయి, 
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నిండా నీళ్ళతో తెచ్చిన నాలి చెంబు, అక్కడ రెండో మెట్లుమీద 
పెట్టింది. పార్వతి తువ్వాలు మోచేతిమీద వేలాడేసుకొని వుంది. అతని మాట 

వినీ ఇటు తిరిగింది. స్టూల్ మీద గ్లాసు కిందని దూరంగా పెట్టి, ఉ త్తరీయంతో 

స్టూల్ తుడుస్తున్నాడు సుంద్భరావు. 

కాళ్ళు కడుక్కుంటూ చూశాడు. పార్వతి స సూత్ర కొమీద కార్చింది. మోకాలి 

మీద మోచెయ్యి. అరి చేతులో చుబుకం. 

“కళ్ళజో దేమిటి: చత్యార మే?” 

చిన్న నవ్వొచ్చింది పార్వతికి. ఆ! చత్వార మే, ఒక ఆఫీసు కొయితాలు 

చదవడం. రాయడం వున్నాక చత్వారం రాక తప్పుతుందా? బియ్యంలో రాళ్ళ 

తేనే గుడ్డుగూటిలో కొస్తున్నాయి," 

మెక్కి వొచ్చాడు సుంద్భరాపు, తువ్వాలు అందుకుని ముందు 

చేతులూ తరవాత కాళ్ళూ తుడుచుకున్నాడు. “ఒకవాటా యిల్లు అరైకివ్వలేడా?ా 

“ఇచ్చేను” 

“మేడమీద గదులు రెండూ?” 

ఉ*లవీసీ.ో 

“వాళ్ళెవరూ కనబడ రేం?” 

“ఈ వాటాలో వాళ్ళు ఏదోవూరు పెళ్ళికి వెళ్ళారు. మేడమీద 

పౌనూ్యూలు హెడ్ మిష్రైస్ రాతి ఎనిమిదింటికి భోజనం చేసిగాని రాదు. 

“మామూలుగా మాట్లాడేస్తోంది. ఇందాకున్న బింకం లేదు,” అను 

కున్నాడు సుందరరావు, 

కొని పూర్తి దిగా క్షమిస్తుందని, మనస్ఫూరి దిగా స్వీకరిస్తుందని నమ్మకం 

లేదు.... == ఫదేళ్ళపాటు కనిపించకుండా పొదరాబా బాదులో ఉండిపోయినప్పడు, 

తిరిగి కలుసుకోగా నే బేల అయిపోయింది. హోటల్ గదిలో ర్యాతి తెల్లవార్లూ 

ఎడుస్తూ కూర్చుంది. తన శరీరంలో (పతి భాగాన్ని ఆత్మీయతతో, కాపీర్నంతో 

స్పృశించింది, తను ఉద్యోగం ఫపోగొట్టుకున్నందుకు బహిరంగంగా సంతో 

షించింది. తనకి అంటూ జలా మిగలడం ఆమె అదృష్టంగా భానించింది" 

అయితే తిరిగి ఇంటికొ చ్చాక... 

మళ్ళీ తనకి ఒక (టాన్స్పోర్టు కంపేనీలో ఉదోక్టిగం జచ్చేక, 
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“నాన్నగారూ నేనూ యిద్దరం సంపొదిస్తున్నాం కదా,. నువ్వు ఉద్యోగం 

మానేయమ్మా!” అని కొడుకు అన్నాడు, తను ఒవ్బుకో లేదు. అంచేత ఆమె 

కూడా వొప్పుకోలేదు. కాని అప్పుడామె చూసిన చూప్పు, అది రాముడి అక్షయ 

తూణీరం నుంచొచ్చిన నారాయణాస్త్రమేకాని మరొకటి కాదు!....” అలా నెల 

రోజులు గడిచాయి అంతే... 

అ సాయంకాలం సుందరరావు తల్లి హఠాత్తుగా చవిపోయిందని తెలియక 

డ్యూటీ అయిపోయాక ఇంటికి రాకుండా ఎవరో మ్మతుడితో, ఆ. నెల్లాళ్ళకీ 

మొదటి సారిగా ఒక బార్లో కాలక్షేపం చేస్తూ వుండగా. తన కోపం వెతికి 

వెతికి అక్కడ పట్టుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు కొడుకు. పార్వతితో ఏం 
చెప్పాడో మ రీ 

మర్నాడు ఉదయం తల్లికి తలకొరివి పెట్టడానికి ఇల్లు వదిలే దాకా___ 

పార్వతి తనవేపు చూడలేదు. తనతో అన్యాపదేశంగా నైనా మాట్లాడలేదు... 

అలాంటప్పుడు అట్నుంచి అలాగే, అస్తి సంచయనం౦ం చేసుకుని కాశీ 

వళ్ళి గంగలో వాటిని నిమజ్జనం చేసి_-.వమరి. రాకపోడం తప్ప చేరే దారి 

ఏముంది తనకి? కాశీలో దీక్ష! హృషీశేశ్లో నిష్ట, గయలో తపస్సు, పూరీలో 

ధ్యానం, కంచిలో సన్నారిసం, స్వామి దరహాసానంద శిష్యత్వం.... 

పాలు పుచ్చుకోడానికి ముందు ఒక మంతం చదివాడు సుంద్యరావు. 
కొంచెం చల్లారి ఉన్నాయేయో, గటగటా తాగీశాడు. 

“నేను ధ్యానం చేసుకోవాలి. రెండు మూడు గంటలు పడుతుంది. అ 

మూల వీలవుతుందా?" అన్నాడు, 

పార్వతి కేమీ తోచలేదు, ఆ క్షణంలో, ఈయన ఓ సారి చూసిపోదావుని 
వచ్చారా, లేక మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు (శాశ్వతంగా ఒకచోట ఒక వృ త్రిలో, ఒక 
(పవృత్తిలో ఉండడం ఆయనకి ఎలాగూ అసాధ్యమే కనక) 
యిక్కడ పుందామని వచ్చారా? ఈయన రావడం విషయంలో. కొన్నాళ్ళు 
యిక్కడ ఉండడం విషయంలో, కొడుకూ, కోడలూ ఏ అభి పాయంలోకి. 
వస్తారో? ఇంట్లో అరెలకున్న వాళ్ళు, ఇరుగు పొరుగు__అంతా ఈయన్ని 
గురించి ఏమనుకుంటారు, ఏం అడుగుతారు, వాళ్ళకి ఏమిటి చెప్పి మరిన్ని 
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అరా? “౪౦ అనక సమస్యలు ఆ మకీ 

అలాల 

“నను ఆ మూల ధాన్యం చేసుకోవచా 

పార్వతి మాట్లాడలేదు. లోపలికెళ్ళి ఎప్పుడో పూర్వులు జాగ తచేసిన 
= 

a <a / ద ం వ రి 4 లేడిచర్మం. గోడ నున్నందువల్ల పట్టిన దుమ్ముదులిపి. తెచ్చి. అక్కడ “ఆ 
మూలని* పరిచింది. “ఇ౦ 3మైనా కాదాలా?” 

సుంద్భరాపు తల అడ్డంగా ఆడించాడు. వెంటనే కేచి తొడుకున్న త్ 

కమీజూ చుట్ట బెట్టుకున్న గూడకట్టు పంచే విప్పేశాడు. సన్నాసులు కటుక 
రు 

కచ్చడం మాతం ఉంచుకున్నాడు. “ఈ దీపం వొద్దు. ఏ దీపమూ వొద్దు” 
| ఇ || (a ఎ 

అన్నాడు. జీంకచర్మం మిద నిలబడి, ముందు పశ్చిమంగా తిరిగి నమసారం 
కాన 

చేసి, మంతం చదివి, అవయిపోయాక పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నాడు. 
| ప 

0 0 0 

రాతి పదిగంటలయింది, 

రమణ, విజయంరికొదిని లోపలికొచ్చారు. 

వరండాలో ఆ మూలని ఒక ఆజానుబాహువెన పురుషుడు దేవమానవ 

దూష్యమెన వస్త్రంలో, శీరాసనంలో ఉండడాన్ని ముందుగా చూసింది ఏజయ, 
నోటికి మాట ఏదీరాలేదు. ఒకవేంతో చూపించి రమణకి వగ్గరగా జరిగింది. 

“ఏయ్! ఎవరక్కడ?” అని గట్టిగా అడిగాడు రమణ. సమాథానం లేక 

పోడం చూసి. కాలింగ్ బెల్ మీట నొక్తాడు--పా ర్వతి తలుపు తెరిచింది. హుడా 

వుడిగా లోపలికెళ్ళి వరండా మీద వెలిగే దీవం మేట నొక్కబోతే పార్వతి 

అతన్ని ఆపేసింది. “మీ నాన్నగారు” అంది, అతి తక్కువ స్వరంతో, కొడుకు 

కళ్ళలోకి నిరి పంగా చూసూనూ..' 
౧౧ అ అవి 

“ఇదో కొత్త అవతారం కాబోలు. మళ్ళీ ఏ మొహం” 

పార్వతి కొడుకు నోరు తన చేత్తో మూసేసింది. 

జో 

దభువెయ్నండి , [36]: 281. 



“నువ్వు కూడా మొగాడివే నాయనా. నీకూ ఆ హక్కులస్నీ వున్నోయి. 
తాగినా, తిరిగినా ఆనందం అయిపోయాక ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. అలా క్రాకుండా 

వైరాగ్యం పుట్టిందీ, సన్న్యాసుల్లో కలిసి పోయీ కూడా! అక్కడా విసుగనిపిస్తే 

అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇల్లు విడిచి మంచికో 

చెడ్డకో వెళ్ళిపోయిన ఆడదైశే మాత్రం మళ్ళీ ఆ గడప తొక్కడానికి వీలుం 
డదు, మొగాడికి తన యింటికి తను చేరుకోడానికి ఎప్పుడూ “హక్కుంటుంది, 
ఈ హక్కు తీ'పేయ్యడా నికి ఎవరికీ హక్కు లేదు” అంది పార్వతి శాంతంగా, 

కొడుకునీ, కోడల్నీ మార్చి మార్చి చూస్తూ. 

ఏజయ తలవంచుకుంది. 

రమణ తీవంగా ఏదో అనబోయిన వాడిలాగ పెదవులు విప్పి ఒకసారి 

గాలి పోసుకున్నాడు. 

పార్వతి, కొడుకు చేతులు రెండూ తన చేతుల్లోకి తీసుకుని, “ఆయన 
ఒకప్పుడు నాకు, అందరికం పేనూ ఎక్కువ వారు, ఇప్పుడు నా కేమీకారు. కాని, 

ఆయన, ఎప్పుడూ మీ నాన్నగారే (నా నాయనాఫొ అంది పూడుకుపోయిన 

గొంతుకతో, 

రమణకి బోధ పడిందల్లా ఒక్కటి. ఈ ఇల్లు ఇంకా ఆయన పేరును 
మోస్తున్నది. 

శీ 



(“జ్యోతి మాసప(తిక; జనవరి 1966) 

| . 

(తి వర చి (తం 
క్ర 

సరళాదేవి రిస్తువాచి చూసుకుంది, 

పదిన్నర! 

వర్గం అలా పడుతూనే ఉంది, తెరిపి లేకుండాను. “వెధవ వరం అని 
ఇచి 

పెశే విసుక్కుంది సరళాదేవి, 

రామకోటి ఆమెని గమనించకుండా బల్లమీద చతురంగ బలాలు పేరును 
అాజాటో 

న్నాడు, 

“పరో ఆట వేద్దామంటావా![” అంది సరళాదేవి అవలిస్తూ చిటికలేస్తూ. 

“అయ నొచ్చేవరకూ ఆడుతానంటివిగా!.... నీ ఇష్టం, పోయి పండు 

కుంటానం పే వెళ్ళు. నాదేం లేదు!” అని రామకోటి ఆ మెవెళ్ళిపోడం తన కిష్ట్ర 

లేదని తెలియజేశాడు. 

వరండాలో కుర్చీలో కూర్చున్నారు. రామకోటీ, సరళాదేవీను, టేబిల్ 

పొడుగుజై పు ఒర కుర్చీ, వెడల్పుజైపు మరొకటీ, 'పేవిలుమీద చతురంగ 

బలాలూ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి, 

“ఆయనింకా ఎప్పుడొస్తారో.... వూరంతా న్మిదపోయిందిగాని ఇంకా 

ఇంటికి జేరటానికి వేళకుదర్లా.” అని పెకే అనుకొని, రామకోటి కళ్ళలోకి చూసి 

“నాదా?” అని, యాదాలాపంగా బంట్లు తోసింది సరళాదేవి. మరుక్షణం ఆమె 

దృష్టి గేటువేపు మళ్ళింది, 

అక్కు డింకా ఎవరూ ఒచ్చిన అలికిడిగా లేదు. 

సరళాదేవి ఆనందరావు భార్య, అతను ఎడ్వ కేట్. రామకోటి ఆరు 

నెలల్మకితం ఇన్ కమ్ టేక్స్ ఆఫీసరుగా వొచ్చాడు.... ఇంతకు ముందుండే 

ఆఫీసరు, అదే ఇంటిలో, (కింది వాటాలో ఉండేవాడు. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత 

పదిహేనురో జులకి రామకోటి ఈ వూరు వొచ్చాడు. ఆ పదిహేను రోజుల్లోనూ 

ఆనందరావు ఇంటివాళ్ళతో మాట్లాడి తను మేడమీది వాటాలోంచి (క్రింది వాటా 
లోకి మారిపోయాడు. 
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ఇళ వీ ఖీ మెడమీది వాటా అయి 

ఇల్లు చూసుకున్నాడు; చేరేడు. 

మర్నాడు పొద్దున్న అతను దగ్గిరుండి నెమ్బొర్తు కొటిస్తూ వుండగా 

సరళాదేవి అటొచ్చి అతన్ని గురుప ట్టింది. 

“హాల్ట్ ల్లో రాంకోటి! నువ్వా, ఈ ఇన్ కమ్ పేక్సాఫిసరు? బలే! 

ఎంత చిత్రం! అన్నది. మొహం అంతా ఆశ్చర్యం ఆనంధం, నవ్వూ 

చేసుకొని, 

కడుపునిండా ఓచ్చిన సంతోషం రామకోటి 5 కూడా మొహాంనిండా కన 

బిర్చాడు. “___ అర! మీరా? ఈ (కింది వాటాతో ఉంది? ఆనందరావు, 

బియే్యే బియల్, అంటే పరధ్యాన్నంగా ఎవరో అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ వండర్ 

పుర్ !'__..ఆనందరావు ఈ వు గాక పెట్టాడా (ప్రాక్తీను! 7 

“బందర్లో బాగులేదని యిక్కడి కొచ్చేశాంగా గ ఐ దేళ్ళయింది. > 

-_--ఆనందరావూ, రామకోటీ, సరళా, వొక్క. కాలేజీలోనే చదువు 
కున్నారు. అందరికీ అందరూ తెలుసు. అందరూ తెలియడ మె కౌదు; అంతా 
తెలుసు, 

రామకోటి ఆ రో జుల్లో సరళని కో రేడు; ( పేమించాడు, ఆరాధించేడు.... 

తీర్చిదిద్దిన బొమ్మలా వుండేది సరళ, అంతేకాదు. చూసిన వాళ్ళందర్నీ వెరె 
తించేటంత చలాకీగా, దూకుడుగా వుండేది. ఇంకొంచెం అయితే ఎబ్బెట్టుగా 

వుంటుందన్నంతగా సౌందర్య (పదర్శన చేసేసేది... “బట్ట కట్టడంలో, బొట్టు 

పెట్టడంలో, జుట్టు దువ్వుకోడంలో సరళాదేవి కశేవేరు. నడవడంలో, నవ్య' 
డంలో పరుగెత్తడంలో పడిపోతుందేమో చూదాం అనిపించిజనాన్ని నిలబెపే 
యడంలోసరళా దేవి పద్దతే వేరు, ఆమెని అనుకరిద్దామని ఆడపిల్లలూ, అను 

సరిద్దామని ముగపిల్లలూ" ఊ రేవాష్ట. 

. అది అప్పటి మాహే__ అప్పటి సరళ యిప్పటి సరళలో యెక్క 
డేనా కనబడుతుందేమో అని వెతుకుతున్నాడు రామకోటి... ఇప్పుడై తే మట్టు కేం? 
సరళ అప్పటికంచె ఎక్కువ నిండుతనం (దర్శిస్తూ, అప్బ్పటికంటె 
ఎక్కువ ఆదరం చూపిస్తూ; అప్పటికం"జ ఎక్కువ అందంగా కనిపిసోంది... 
ఈ నిండుకనంలో, ఆదర రంలో, ఆత్మ సౌందర్యం ఎక్కువగా ఉన్నటుంది. బో 
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పరిణక పొందిన అనందానుభవం నరళ_. అప్పుదేదో ఆఅజొనంలో, అడిగి తే 

అవునూ కాదూ అనలేకపోయింది.... ఇస్పుడేమనుకుంటోందో, సరళ? 
రామకోటి ఆ మెక ళ్ళల్లోకి చూశాడు, అవి అసృషంగా అటూ యిటూ 

కదిలేయి. ఎటో యెటో చూసి వెతికి, ఎక్కడా ఏమీలేచసీ (గహించినట్టు మళ్ళీ 
యిటొచ్చేయి, “ 

అంగి 
యి ౦టో__అదోలా వున్నావు సరళా!” 

“ఏం లా అనవసరంగా నవ్వంది సరళ, 

“అతను ్రాలేదనేగా!........ ఒస్తాడులే....యి దేంకొతా?” 
సరళ నప్వుకుంది. ఏదో ఓదార్చు చెప్పాలని చెబుతున్నాడు రాంకోటి. 

ఆంతే, అదొక ఫార్మాలిటీ. ఆడదానికి మొగుడో ఎవడో రక్షణ వుండాలి.రకణ 
దొరుకుతుందిల అని అభయం యివ్వడం సిల్లీ ఫార్మాలిడీ! 

కాని, పార్కాలిటీస్ దాటగలిగిన స్నెహం తమది ....ఆ మాటకొ స్తే 

అన్ని అవరోధాలూ అతికమించగల అనుబంధం... మొగ్గలోనే తుంపేసినా 
మాడే చిగురించగల ఆనందానుబంధం. అమృతం, అనంతం; అది అనుభవంతో 

ఆరిపోయేదిగాదు. 

తన అందాన్ని.__అమ్మకం పే బహిరంగంగా, అద్దంకం పే స్పష్టంగా, 

చెప్పగలిగిన రాంకోటి తన ఆనందాన్ని. ఆనందరావు కంటె అభిమానంగా, 

ఆత్మకం పే ఆవ్యాయంగా ఆకాంక్షించి ఆ వేళ పడ్డ రాంకోటి; తనే సర్యస్వ్యమను 

కు నేవాడు ఒక్కడి వా ఉన్నాడన్న గర్వం తనక్కలగ జేసిన రాంకోటి_అతన్ని 

చూస్తూ వుంచే, అతని సమక్షంలో వుంపే, అనుభవానికి ఆత్మమీద అనవస 

రంగా యింత ఆ(గహమూ అఘాయా ఎందుకూ అన్న మీమాంస కలుగుతుంది. 

“సరళా; నువ్యందంగా ఉన్నావు... నువ్యంశే నాకెంతో యిష్టం” 

అన్నాడు రామకోటి. అంత తియ్యటి మాటల్ని అంత స్పష్టంగా చెప్పిన 

మొదటివాడు (ఆఖరువాడు కూడా) అతనే........ ఇప్పుడు అనడేం?__ఇప్పుడూ 
అంటూ నే ఉన్నాడేమో! ఆ మాటల్ని వాతావరణం మంగే సోంది గావును'! అతని 

నోబంట ఆ మాటలు అలకించే అర్హత పోగొటుకుంది తను, 

“నన్ను పెళ్ళిచేనుకో సరళా.... అలాచేస్తే నీ కంకితం చేసి న్నాబతుకు 

సార్షకమెనసరళ రేఖిగా తీర్చి దిద్దుకుంటాను, అన్నాడు ........ ఇప్పుడు 
యు రాజా! (ప 
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కాదు, ఎప్పుడూ. అనందరావుగాని, మరొకరు గాని మళ్ళీ ఆ మాట ఆన 
కుండానే అంతా జరిగిపోయింది, 

ఆరో జు..అతను తనకి వాసిన లేఖని, మెస్ వార్రెసూ, (పిన్సిపాల్ 

గారూ పంచాయితీకి పెట్టినరో జు... వాళ్ళు చేసిన ఫస్ చూసి. “అయన నా 
కుత్తరం రాసేడని అంత యిదేం, మీ కందరికి! నేను ఆయన్నే పెళ్లాడుతాను, 

ఊరేగండి!, అని పెకే అనేద్దామన్నంత _(పేరెసణ కలిగింది. కాని అనలేక 

పోయింది. 

అదొక చిత్రమైన లేఖ పెళ్ళినే పెక్కు. సార్లు పెద్దగా ఉద 
హరించిస (పేమలేఖ= ఆస్తులూ అవకాశాలూ వర్గించాడు. తండి కొక్క డే 

కొడుకు, ఒక్క తల్లికి కాదు. పెద్దమ్మకూ, చనిపోయిన సవతి తల్లికీ ముగ్గురు 
తల్లులకు. ముచ్చట పంళైన ముద్దుబిడ్డ, కలిగినింటివారి గారాబుపటి....ఏం 

చేసినా సహించడ మేకాక మెచ్చుకోవడం నేర్చిన పెద్దలు....చురుకుతనంతో, 
జ్ఞానంతో ఆకట్టుకున్న స్నేహితులూ, ఉపాధ్యాయులూ. చూడు సరళా, ఇదీ 
నా పపంచం. నా చుట్టూ మనుష్యులు ఇంతలాంటి దేవతలు... వీళ్ళనిబట్టి 

నన్ను తెలుసుకోగలవు. ఈ జనంలోకి. ఈ మనస్సులోకి సీలాంటి సుందరి, 

సుమతి. గృహలక్ష్మీగా, రాణిగా ఉంటే తప్ప నిండుతనం రాదు. నీవేపు ఏ 
మాతం అయినా దురదృష్టం, అనుమానం, సందేహం వుంచే, యెంత 

పెద్దవై నాసరె,స్టఎంత మొండివైనా సరే, వెంటనే తెలియజెయ్యి, దాటడానికి 
మార్షం,పోనీ తప్పించుకోడానికి తరుణోపాయం చూసి తెలియజేస్తాను_ 

“ఇందులో వొక్క అక్షరం అబద్దం లేదండీ.... ఏదో వు దేకంలో 
తాత్కాలిక వుల్లాసంలో, అర్ధర్మాతిపూట అరకస్పుటీ కొయేసి అప్పటికప్పుడు 
లెచ్చుకున్న అ వేశంలో రాసినజాపతు కాదండీ. అంతా ఫీలై, అన్నిటికీ సిద్ధమై 
(వా పేనండీ_' అన్నాడు; ఆనాడు (పిన్స్పాల్ గారు, కొందరు లెక్చరర్లు, అతన్ని 
నిల బెట్టి సంజాయిషీ అడిగితే. 

“డిస్మిస్ హొమ్!” అంది. మెస్ వార్డెను; నలభె రెండేళ్ళ ఆజన్మ 
(దహ్మదారిణి, పదేళ్ళ మెస్ సర్వీసులో. వెయ్యి న్నాక్క (పేమ లేఖల్లో. 
చౌక్కటికూడా తనది కాకపోయినే అన్న క సివెళ్ళగక్క్కుతూ, 

6ప్రోన్సీ ఆ అచ్చాయి కే యివ్యరాదటమ్మా, పిల్లనూ'_అంతగా యిష్టపడు 
కున్నారాయె!” ఇని (పిన్సిపాల్ గారంస్సేం 
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. “అన్నీ బాగానే వునె్నెగానండీ. కోవ (ట్రబ్బాయ కెట్టా యయ 

నండీ అమ్మాయినీ? కమ్మోరంతా నామీద ఉయ్య రూ?) అమ్మ....త 

ఆదరణాతిరేకంతో, _తం్యడిగారు లేకపోవడమే అదృష్టమనిపించిన అమ్మ 
కలలో కనబడ్డది యిలలోకి తెచ్చిచ్చి లాలించి. కన్నవారుగాని ఉన్నవారుగా 
కనీవినీ యెరక్క పోయినా, కల్యాణం కాదు కాలేజీయే కావాలన్నప్పుడు క 

కరించిన కన్నతల్లి, కాకూడని సమయంలో కరుగ్గా అయిపోయింది. 
“అత న్నే సెళ్లాడతానమ్మా. కులం గో[తం కూడుబెడతాయా? కులము 

పొడూ!,” అనలేకపోయింది తను. పోనీ యింకో విధంగా అతనో చెప్పాల; 

పించినా, అంత మర్యాద మనిషికి యింత హీనమైన సలహా యివ్యడమా అ; 

పించింది.... ముగ్ధత్వం వొవలనినాడు మొహామాటం ఎలావదుల్తుంది? 

అలా జరుగుతాయి పెళ్ళిళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళకి చేసినా బాల్యవివాహ వే 

తనది!.... 

ఆ సరళని చూస్తూ యిష్పుడు మనస్సు నవ్వుతున్న చిరునవ్వును దాచు 

కొంటూ. ఏవేనా వాక్యాలు నోరుజారి వచ్చేసాయే మోనని బెదిరిపోతూ రామకోటి 
వేపు దొలగతనంగా చూసింది సరళ, 

0 0 0 

ఆనందరావు ఆమెని పెళ్లాడాడు.... “లాిపూర్తి చేసుకొని ఎపెంటిస్ 

షిప్ కోపం బందరు ఒచ్చిన ఆనందరావు, రామకోటి కలిసి ఓ యిల్లు అద్దెకి 
తీసుకున్నారు. సరళనిచూసి, రామకోటి కధంతా తెలుసుకొని “కులం వొక్క జే 
సీ డిస్కాల్వలిఫి కేషనై తే ఆ అమ్మాయిని నే చేసుకోవల్సిం దే. అన్నివిలువలున్న 

మనిషినిపైకి పోనియ్యటానికి లేదు.” అన్నాడు, 
_తరవాత కూడా రామకోటి వాళ్ళింట్లో ఉన్నాడు. “టియో” కలిసే 

నబడేవారు,ఎక్క_డ చూసినా! కాఫీహోటల్పులోనూ, పార్కుల్లోనూ, షాపు 
క్లోనూ, రోడ్తమీదా. ముగ్గురూ కలిసే కనబడి జనానికి ముక్కులమీద _ వేళ్ళూ 
నెవులమీద చేతులూ వేయించే వాళ్ళు. సినిమాల్లో సరళవి మధ్యన కూచోబెట్టి 

టొకరూ అటొకరూ కూచుని జనాన్ని ఏడిపించుకుతి నేవారు, 

ఈ ఎనిమిదేళ్ళ తరవాత, మళ్ళీ నాటికి నేడు ఇక్కడ కలిసివుండడం 
టస్టించి, మళ్ళీ కూలాసాగా కాలం గడుపుతున్నారు వాళ్ళు. ఆరునెలలలో, 
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కలా శీకాటలూ. షీకార్లూ, సినిమాలూ, పిక్నిక్ లూ. పార్టీలూ, ఎన్నో 

ట్ల ఎన్నో రకాలుగా ఎంతోమందికి ముగ్గురూ విడిపోకుండా కనబడి అశ్చర్య 

కకత. ఎవరికి పరిచయం చేసినా, మా “(ఫెండ్’! అంటారు రామకోటిని, 

ఇద్దరూనూ. వాళ్ళమభ్య బంధుత్వం కలవలేదు. అది వాళ్ళకి అపసరంలా కన 

బశ్ళేదు. ఇలా పెళ్ళయివో గానే అలా అన్నయ్యగారూ అంటూ పిలవడం 

(పారంభించడేదు సరళం ఆది వావ్ళ ముగ్గురూ అనుకోకుండా అవలంబిస్తున్న 

ఆనంద డాంధవ్యం. 

కోటి, పెళొడేడు, ఇద్దరు పిల్లలు. మూడోమారు కనటానికి ఆమె 

“ఆమె వొచ్చంత వరకన్నా మా ఇంట్లొ తిను. అనక ను వ్వేట్లాగూ 
ఇ oa) 

మడిగ డేను పెంటావు” అన్నది సరళాదేవి, ఎంత ఫేపూపప్పూ ఉర్హగడ్డలేగా, 
చు 

ఆమెగారు నీకు బె'కది?” 

0 0 0 

“ఎత్తు వెనక్కి తీసుకుంటావా! ఇదిగో, ఈ "స్క్వేర్లో వుండేది నీక్రీన్ 

వేలుపెట్టి మైపింబాడు రామకోటి, 

సరళ గడిలో చూస్తూ ఒడిలో చూసుకుంది పెట ఎప్పుడు జారి 

పోయిందో... పూర్ణత్వాన్ని. పొందిన యవ్యసం ఆచ్చాదన రేక నిండుగా 

గుండంగా కనబడిపోతోంది. 

చటుక్కు నప ట సర్తుకొని రామకోటి మొహం చూసింది సరళాదేవి. 

అంతసేపూ ఆబటుచు హూస్తూన్న రామకోటి హటాత్తుగా రోడ్డు వేపు ద్చుషి 
మళ్ళించేదు. “అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకునే తల.. ఎన్ని వేల విలువ చేసునో_?” 

వరంపడుతోంది... వర్ణం చిందిన వరదలో.... హర్షంపొందిన యెడ దలో 

వ నబురదతో. గే ఎడదకమ్చిన బెడదలో a. ఎక్కడచూసినా చూసిన 
దరతరంగా కనబడుతోంది... ృష్టై మరల్చుకు న్నా కళ్ళకి 

కనబడుతూనే ఉంది, ఆ దృశ్యం కలం వా కాకుండా ను. మనస్సునుచూపిన 

హృదయం... ఆనందరావు రాలేదు.. -._ అనవసరంగా ఆలస్యం చెయ్యడం అల 
వాటు చేసుకున్నాడు, ఆమెని క కాల్చుకు తింటున్నాడు, ఎప్పుడూ ఏదో గొడవ 

పార్టీలూ, సాథులూ, వా వ్యాజ్యాలూ. అప్పిళ్ళూ, మేజి స్టేట్లూ, జడ్డీలూ, బార్ 
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ఎసోసియేషన్ మీటింగులూ అనుకుంటూను.... నల్లకోట్ల 'రెపశెపలు... నలగోన 
ag) Caf) 

పరంపరలు....తనకీ వుంది.నల బజారు (పొపకం....నల్లధనం వె భవం....నల 
య ag) pe cr? 

“ఇంకా 'రాలేదెందుకో.?” అంది సరళ. 

“బహుశొ వర్గానికి ఆగాడే మో... 

“వర్గమెతే ఆగిపోవాల్సిందేనా యేంటి?” 
“బలేపనేః: అటు చూ. డాదూ, ఎట్లాపుందో, జోరు?” 

“బొననుకో .... ఐతే మృాతం?___ఏ రిఇెవాడికో మరో పావలా పారేసి 
రారాదా యేం?” 

వర్షం కేసి చూస్తూ అనవసరంగా మాట్లాడుకుంటున్నామని యిద్దరూ ఇవి అవి ౧ ద 
తెలుసుకున్నారు. ఒక్క. నిమిషం మౌనంగా వొకరి. మొహం వొకరు చూనూ 

కూచుండిపోయారు. ఆ సమయంలో వాళ్ళ మనస్సుల్లో ఏం భావాలు కదలా 

డేయో చెప్పడం కష్టం-_ హటాత్తుగా మెరుపు మెరిసింది: పెద్దగా వురిమింది. 

మెరుపులో సరళ మొహం కనబడ్డది రామకోటికి. వెంటనే ఆమె 
మొహం మళ్ళీ చూశాడు. సరళ మొహంలో మెరుపు కనబడ్డది, సినిమాల్లో 
ఉపయోగించే లై _బరీషాట్స్లోని పిచ్చిగితలు ఆమె మొహంమీద కాంతివంత 
మెన రేఖలుగా క్షణం భయంకరమైన కొలరేడో లోయల్లా ' మరుక్షణంము[ దించ 

బడ్డట్టు కనుపించింది.. మొహాలు | ల మునస్సులక సూచికలంటారు. ఈ మొహం 

రశ మనస్సుది కాదు. సరళ ,... సరళ.... సరళాదేవి! ఎదురుగా కనబడుతున్న 

వెదురు చూపుల మొహంలో, హృదయంలో పదిలపరచుకొన్న వదులైన 

సకాలేవె నా చెదురుమదురుగా కనబడతాయే మోనని వెదకి వెదకి చూసేడు 

రామకోటి, కాని మరు నిమిషంలోనే, అవి తనని కుదురుగా : కూర్చోనివ్వవని 
తెలిసి, అదిరిపడాొ డత ను, ఆ జ్ఞాపకాలు బరువై న అడుగులో ఎదమీద నృత్యం 

చేసాయి. 
అణాల 

నం 

% Te) 

అతనలా చూస్తూనే ఉన్నాడు. సరళాదేవి మూడుసార్లు చూప్ప నేలమీదకి 

మళ్ళించి మళ్ళీ మూడుసార్లూ అతని మొహంలో కే చూస్తూ కూచుంది, మళ్ళీ 
మెరుపు మెరిసింది. రామకోటి మెరుపు చూశాడు. సరళాచేఏ అటు. చూడలేదు. 

“ఇంక నే నాశ్లేనబ్బా!) అన్నది: ఉరుం చస్పుడులో బలంకలిపిన గలగల కలగా 
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అయిపోయింది. అతను మళ్ళీ యిటు చూసేసరికీ ఆట మధ్యలో (అ 

సమా పమెనంత విచారం కలిగింది. 
శన స 

“అర! క్రరిపేశావాఖి 

“ఏం? సిల్లీగా నవ్వింది. సరళా దేవి. 

“సి పాల్లెమ్కి నేను సొల్యూషన్ చూపిద్దామనుకున్నాను. మొన్న-ఆ 

రష్యా ఛాం పి ౦డ్లా-వాడికీ యిట్జాంటి (ప్రాబ్లెమే ఒచ్చింది.... సన్డే 

హిండూలో కామెంట్ చేసేడు... 

నాకు (పాబ్రైమూ లదు, ని సొాల్యూషనూ అక్క ర్లదు!' అంది. సరళ, 

అతన్ని వంకరగా చూస్తూ, మిస్పివస్గా నవ్వుతూ, శ్లేషంచాన్లేవోయ్ అన్నటు. 

“అబ్బా! అదేంటి సరళా అట్లా మాట్లాడతావు! శే నేమన్నానని?) 

అన్నట్లు నిర్దోషి మొహం పెట్టి మాట్లాడ కుండా క్రూ “చున్నాడు రామకోటి. 

సరళ పక పకౌ నవ్వింది. నేను మాతం ఎమన్నాను?)” అన్నట్టు 

తల్చేస్తూ, చధరంగం బలం భరిణెలో పోస్తోంది. 

వీధిలో కారాగింది. గేటు తెరచుకొని వో అబ్బాయి, ఆనందరాపుని 

గొదుగులో వరండా మెట్లదాకా తెచ్చి ఏడిచాడు, 

| “పొద్దున నాలుగింటి శే వసానండోయ్॥? అని వెళ్ళాడు, 

జ కే!) అని వరండా ఎక్కాడు ఆనందరావు. 

0 0 0 

జేబులోంచి రుమాలు తీశాడు ఆనందరావు. నె త్తి తుడుచుకొని, మొహం 

లోకి చిన్న నవ్వు తెచ్చుకొని, ఓసారి సరళవేపూ ఓసారి రామకోటివేపూ 
చూశాడు దర్జాగా నిలబడుండే, 

“ఎట్లా అయితేనేం యింటికి చేరారే” అన్నది సరళ కసిగా, 

ఆ. చేరిన'ే, లేకుంటే కొంప ముణిగేదే....” చె లిష్గా నవ్వుతూ 

అన్నాడు ఆనందరావు *....ఇటా నాకోసం చూసూ తెలవారూ వరండాలో 
"| షు ఉనాన ag) na) 

కూర్చుని జాగారం చేసేవారేగా యిద్దరూ!” 

“ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నారట. ఇంత సేపూ?” 

“టాట్లా లేం లేవు, బార్ ఎసోసియేషన్ మీటింగ్ 1” 

“నే ననుక టూనే ఉనను!” అన్నటుగా కురీ స $ ఏం ఉన్నా షట్ గా ఏలోకదిలి సర్దుకున్నాడు 

రామకోటి. 
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“చాల్లెండి, చెబుతున్నారు... హాయిగా ప్రయివేట్ (పాక్టీసు పెటుకుని 
కూడా అర్హరా(తి వరకూ పనులు!.... గవర్న మెంటుద్యోగస్తులు నయం: పెంద 
రాశే కొంపకు చేరుకుంటున్నారు! __ఎండ నాడు లేదు: వ ర్షంనాడు మొదలేలేదు[” 
అంది సరళ ఉకోషం తగ్గక, 

“వర్షంకదా అనే మరి కాస్సేపు కంటిన్యూచేసి మరిన్ని పాయింటు 
డిస్కస్ చేసేం మీటింగు లో!” అన్నాడు ఆనందరాపు మరింత సరదాగా, 

“వెళ్ళి బట్టలు మార్పుకు రావోయ్, భోంచేద్దాం!” అన్నాడు రామకోటి, 

మాటల్లో కొచ్చిన విసుగు చేతో చూపిస్తూ, 

“అరే! భోం చెయ్యలా?” 
“మీరు రాకుండా ఎప్పుడన్నా  భోంచేశారా ఏమిటి?....తొమ్మిదిలేదు, 

పదిలేదు, పదకొండూ లేదు!....అట్లా నిమిషాలు లెక్క బెట్టుకుంటూ కూర్చు 
న్నాం,” ఆనందరా వు ఆలస్యం చేసినందుకు పశ్చాతాప పడ కఫోయేసరికి 

సరళకి ఉడుకుబోతుతనం వొచ్చి మాటలు తడబడుతున్నాయి. 
_ అనందరావు ఈచేసుకుంటూ లోపలి కెళ్ళాడు, సరళ చదర౦గంబలంలతో 

ఆఖరు పాన్లు ఒకటో రెండో వుండిపోతే అవి భరిణిలోపోసి, మూత పెస్హైసి 

రామకోటి వేపు చూసింది, అతను ఆమె చూప్పనుంచి తప్పించుకొని, వాచీ 

వేపు చూసి. రాని ఆవలింతకోసం (పయత్నించాడు. సరళ తనుకూడా అనుకో 

కుండా వాచికేవి చూసింది. పదకొండూ ఇరవై, లేచి, “రా, రాంకోటీ, భోం 

చేద్దాం!” అన్నది వీలై నంత మృదువుగా. వెనక్కి తిరిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళి 
పోయింది. నడుస్తున్నప్పుడు నాట్యం చేసే ఆమె జడ వేపూ. నడుం వేపూ, 

పిరుదుల వేపూ చూస్తూ స్తబ్లుడె మత్తుగా కూచుండిపోయాడు రామకోటి. గది 

ద్వారం వరకూ వెళ్ళి సరళాదేవి "గిరుక్కున వెనక్కు. తిరిగి చూసింది. ఏదో 
తెలుసుకుందామన్నట్లుగా. 

రామకోటి ఇంకా అలా చూస్తూనే ఉన్నాడు..... 

0 0 0 

ముగ్గురూ భో ంశేస్తున్నారు, ఆనందరావు లేబుల్ కి వెడల్చువేపు ఒక్కడూ 

కూచున్నాడు; సరళా రావుకోటీ చేబిలు పొడుగు వేపు . ఎదురెదురుగా కూచు 
న్నారు. ఆనందరావు తీరువాటుగా, దర్జాగా, ఆకలిగా తింటూ కోర్టులో అడిగిన 
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ధోరణిలో ₹ండువేపులా వున్న యిద్దర్నీ పశ్న లడుగుతూ కాలక్షేపం చేస్తు 
న్నాడు, 

“స్తో__నువ్వెన్నిగంటల కొచ్చావు, ఇంటికి?” రామకోటిని, 

“ఏడుందాపుకి.’ 

“క్షబ్బుకి పోలేదన్నమాట.... ! 

“స్రోల్లా, అప్పటి కే చినుకు లొస్తున్నాయి. ఇహ క్షబ్బూలేదు పాడూలేదని 

వొచ్చేశా.” 

“ఆత నొచ్చేంతవరకూ నువ్వేంజేశావ్?” సరశళాలేవిని. 

“ఏముందేం మహా, చెయ్యటానికి! వంట పూర్తిచేసుకుని రేడియో 
పెట్లుక్యూ-చున్నాను. అంతలోకే అతను రా నెవొచ్చాడు.... !) 
“ఇహ ఎంతకీ నే రాకపోతే చదరంగం వేసుకున్నారేం?' ఇద్దర్నీ. 

“అట్లా యేం లేదు.... ఎనిమిదిన్నర కే మో రాంకోటి మెట్టుదిగి వొచ్చాడు. 
భోంచేస్తాడే మోనని వడ్రించబోయాను. మీరు రాలేదని తను తిననన్నాడు.ఎవడో 
పార్టీ వొచ్చి ఆఫీసులో పేద్దసీన్ (క్రియేట్ చేసేడంటూ అదంతా చెప్పు 
కొచ్చేడు....ఆ మీన చదరంగం వేసుకున్నాం,” జవాబు చెప్తూ సరళాదేవి రామ 
కోట్రి వేపు చూసింది “ఏం, అంకేకదూ?” అని అతన్ని సంపదించినట్టుంది, ఆ 

చూప్పు సందర్భం. 

“చదరంగం వేద్దామని యెవరికి తట్టింది?" ఆన్నాడు ఆనందరావు, వేశా 

కోళంగా నవ్వుతూ; వాళ్ళిద్దరూ అలా మొహాలు చూసుకుంటున్నారని. 

“ఏమిటి, నీ కాసెగామినేషను, చస్తున్నాం[1” అన్నాడు రామకోటి 
చ నం. 

నవ్వుతూ, 

“అది కాదోయ్.” ఆనందరావు విశాలంగా నవ్వేడు. “వర్షం.... ఉరు 

ములూ మెరుపులూ భయంకరంగా వుంది.... నేనేమో నిష్కారణంగా అక్కడ 
చిక్కుపడిపోతిని_రిక్షాల వాశ్ళేమో. నీ రూపాయకో నమస్కారం బాబూ మేం 
రాం పో అంటున్నారాయె.... నేనొచ్చేసరికి మీరిద్దరూ.... భోంచేసి వెచ్చగా పడు 
కొంటారేమో, ఇల్లు (ప్మోగాంలేని (డొామా హోల్లా ఉంటుందేమో భగవంతుడా... 

అనుకుంటూనే అక్కడ వుండిపోవలిసొచ్చె,_అందుకు__అయామ్ సో గాడ్ '_ 
(ne) 

మీ రిద్ద రూ మేలుకొని, ఎగా భో జనమయినా చెయ్యకుండా నాకోసం యెదురు 
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చూడ్డం నాకెంత గౌరవం, ఎంత అదృషం?” అన్నాడతను. మొదటినుంచీ 
చివరిదాకా నవు వ్వుతూ, 

ఆ మాటలు అట్లా చెప్పవలసింది కాదనీ, అందులో ఏదో వ్యంగ్యం 
ఉందనీ అనిపించింది రామకోటికి. “వెచ్చగా” పడుకుంటారేమో అని భయ 
పడ్డం-భో జనాలయినా చెయ్యకుండా యెదురు చూడ్డం. అదృష్టం. “ఇవి సరిగ్గా 

(వయోగించలే దేమో!-అలా 5 కాకుండా “అరెరె, పాపం! నాకోసం నిషా గార్ 

అంగా ఆకలితో కూచున్నారా. వెరీ సారీ_* అని ఏదో తేలిగ్గా ఆంహపే బాగుండే 

దేమో....లాయరు! మాటలకి ఆర్జాలుంటాయని తెలుసు కోవడం నృ త్తిధర్మ౦, 

మరి అర్హమున్న, మాటలు (పయోగించడం యిక్కడ ధర్మ మా అనిపిస్తోంది 

అతని ఉద్దేశ మేమిటో. ఆ మాటలు సాధాఠణ మైనవిగా తీసుకొ నేటంత మూరు 

లీక్కడ లేరని తెలీదూ? 

“ఎన్ని గేమ్స్ వేశారు” సరళాదేవి నడిగాడు ఆనందరావు. 

“లెక్క బెట లేదులొ సరళ, 
జ 

“నువ్వు” అన్నట్టు, టీచరు చూసినటు, - రామకోటివేపు చూశాడు 
ఆనందరావు, 

“మూడు...కాదు నాలుగూ. 

6 అన్నిసార్లూ నువ్వే గల్పావుగా," | 

“లేదు, ఓసారి తను గెల్చుకుంది" అంటూ సరళవెపు చూశాడు రామ 

కోటి, “ఏమిటి, ఇలా అడుగుతున్నాడు, దీనికి అంతూ పొంతూ లేదా?” అన్న 

టుంది ఆ చూపు, 

“అబ్బా, ఏమిటి. మీరిద్దరూ? లేదూ, కొనూ, కాదూ! ఇవేనా కబుర్లు? 

బోరింగ్." 

“భలే! మీరా. మేమా, బోర్ చేస్తోంది?” 

“మీరే! ఏమడిగినా నమాధానాలు చెప్పరు, వివరం మాట్లాడ రు. 

మొహాలు చూసుకుంటూ కూచుంటారు'.నాకూ చెస్ తెలుసుగా, చెప్పరాదూ? 

పోనీ నేను మా దార్ ఎసోసియేషన్ మీటింగ్ సంగతులు చెబుతానం పే వినరు! 

అన్నం తినటం అయే్యేవరకన్నా కాస్త మాట్లాడరాదా యేం, అయినాలస్యం 
అలి ౧ 

ఎట్లానూ అయిపాయె 1” 
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“ఇప్పుడా సంగతులన్నీ దేనికి లేవోయ్, పదకొండున్నర దాటిందిగా! 

చప్పున భోంచేస్తె పడుకోవచ్చుగదా, చలిగా కూడా ఉంది.” 

“ఎప్పుడై తే మాతం, నాకు శతెలీకడుగుతాను, మీ బార్ ఎసోసియేషన్ 

మీటింగులో ముచ్చట్లు మిగిలిన వాళ్ళకి రుచిగా వుంటాయటల డి?” అమాయకం 

నటిస్తూ ఆడిగింది సరళ, 

“ఉండవు! ఏం చేస్తాం? పాలకోసం రాళ్ళు మొయ్యాలి! నేనున్నంత 

కాలం నాతోచాటు దారూ, బార్ ఎసోసియేషనూ, ఎసోసియేషన్ మీటి ంగ్ఫూ, 

మీటింగు ముచ్చట్లూ అన్నీ వుంటూ ఉంటాయి.నేనేకాదు, నీకూ అంతే,.నీవస్నీ 

. నీవంటాయి---రా మకో టి వన్నీ రామకోటి కుంటాయి... అత నాఫీసులోయెవడో 

పార్టి వొచ్చి ఆగంచే ప్తె అ సంగతి వొచ్చిందా లేదా? మీరిద్దరూ చదరంగం 

ఆడట౦, ఆ చదరంగంలో ఎత్తులూ, ఎత్తుకు పెఎత్తులూ-అన్నీ ఉం౦డాల్సిం ద! 

అట్లా! వుయ్ హేవ్ టు పుటప్ ఏక్: అవర్ సెల్విస్-ఇన్ షార్ట్ ఒకరి 

న్యూ సెన్స్ ఒకరు భరిస్తామని చేసుకునే ఎటర్నల్ అగి మెంకే కదా, మేరేజ్ 

అంబే! అట్టాంటప్పుడు నా కబుర్లు విననంటంలో జస్టిస్ ఏముంది?” 

సరళాదేవి నిస్సహాయంగా రామకోటి వేపు చూసింది, ఆమె అట్లా చూడక 

పోతే రామకోటి పట్టించుకోక పోయేవాడు. వ్యంగ్యం తగిలి గుచ్చుకుంది, ఆ 

చూప్పలో తూపు ఎరువు తెచ్చుకొని-_మీరిద్దరూ చదరంగం ఆట్లం, ఎత్తుకు.పై 

ఎత్తూ-ఏం టిద౦ంతా! 

కాని అతను కొందరగానే తేరుకున్నాడు. 

చిరునవ్వు నవ్వి “లాయర్ ననిపించుకున్నావోయ్.” అన్నాడు. 

సరళా దేవికి బలం ఒచ్చింది, దాంతో; ఆమె కూడా నవ్వింది. “కో ర్రులో 

ఈ ధార రాదులే. ఒస్తె నీకు మేం కూడా దొంగ యకౌంట్లు చూపించి లంచా 

లిచ్చుకోవర్చిం దే!” అన్నది, 

“ఇస్తూనే ఉన్నానుగా!” పకపకా నవ్వాడు ఆనందరావు--*ఎటొచ్చీ 
కేషకాదు....కై ండ్!” 

మళీ) 

“అబ్బ'.. ఇవాళ ఎంత అసందర్భంగా మాట్లాదుతున్నాచోయ్: 5 అని 

నోటిదాకా వచ్చింది రామకోటికి. బలవంతాన నోరు కట్టుగో గలిగాడు... 
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ఉండిపోయిన అశ శీలాన్ని గుర్తించడం 'కూడా అన్నీ స లతే... అదటా వది 
(ag) 

౦ 0 

ఎవరు కావాలనుకున్నారు, ఇదంతా? 

అప్పట్లో అనుకున్న మాశైతే_సరశే సర్యమని= నిజమే, వ్యవహారంలో 
ఆనందరావు అడుగు పెట్టాక, ముఖ్యంగా అతను చేసిన ఎ పోచ్ మాడగానే. 

చిన్నదైనా శాశ్వతమైన మార్చు ఒచ్చింది. కక్కలేక మింగుకోవలసిన పరిస్టితి 

ఎర్చడ్డది. 

ఇప్పుడతను సరళని ఆ దృష్టితో చూస్తున్నాడా అంటే అదీ వొక 

(పశ్నే'- ఆయినా అది చాలా దారుణం. చూపులూ, ఆలోచనలూ మన 

కం(టోల్ లో ఉండమం సే మటుక్టు ఉంటాయా? ఒకొక్క చూపు అనుకో 

నంత .ఆన్యాయంగా పసరిస్తుంది: ఒక్కొక గా ఆలోచద అనుకోనంత దారు 

ణంగా మెదడుని (కా కాస్చేసి జుట్టు నిక్కటబొడిపించి వెళ్ళిపోతుంది, దానికీ (సవ 

ర్తనకీ ఏమీ నంబంధంలేదు. ఆత్మని ఎనలైజ్ చేస్తే ఇవి దొరకవు, ఏదో పని 

మీద బ్యాంక్కి వెళితే ఎవరో చెక్కు మార్చి లెఖ్క పెట్టుకుంటున్న డబ్బు 

కా జెయ్యాలని. ఎవర్నో రిసీవ్ చేసుకోడానికి రై లుసైషన్కి వెళితే ప్లాట్ ఫారం 

మీద కనబడ అందమెన అమ్మాయిని లేవదీసుకుపోవాలని, అర్లర్యాత్రిపూట భార్య 

పట్ల అన్యాయంగా వర్తి ర్రిస్తున్న-. మొహ మేనా యెరుగని. పొరుగాయన్ని 

అప్పటికప్పుడు గోడ పగలగొట్ట చిత కొ్కడదామని._ ఎక్కడో ఓచోట, ఏదో 

దారుణమైన ఆలోచన కలుగుతూనే ఉంటుంది! మాటల్లో అనువదించి చెప్పడ 

మనే (ప(క్రియ లేకుండా ఆలోచన నిజస్వరూపంలో బె 'బైటపడ్డం సంభవ మెతే 

(సపంచంలో ఇంత మంచీ, మన్ననొ మిగుల్లాయా?, అనేకం అనుకుంటాం, 

ఒక్క మైనా చేస్తామా?.... చెయ్యడం వరకూ ఎందుకు, చెబుతామా? 

వాళ్ళు ఈ ఊళ్ళో ఉండడం: ఆదరం ఫార్మాలిటి కావడం, ఈ కాక 

తాశీయపు చెలిమి కలిమి కలకాలం నిలుస్తుందా, కాకుంఉ ఏదేనా ఆగిపో 

తుందా? ఇందులో ఏదీ లేకపోయినా జీవితానికి లోటురాదు! మరి? ఈ నిరర్తక 

మైన తా ఆర్జాలు తీసుకోవడం, ఈ అనర్హాలు ఎందుకని? 

సరళ... ఏ క్షణం ఆమెని బిలాత్యరిస్తాడో అన్నట్టు చూస్తున్నట్టుం 

టు౦ది....ఆమె me ధైర్యం మేకపోతు గాంధీర్యంలాగా... . పిరికితనం 
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సంస్కార లక్షణం కొదు., తనని చూడగానే ఆయనింట్లో లేరు రాంకో టీ, త్రల్ 

వాత రా; అనే సరళ సంస్కారంలో తనకి నమ్మకం కుదరదు!___.... ఆమె 

మాటలు. అప్పుడప్పుడు ఏదో అంటూనే వుంటుంది, వ్యంగ్యంగా. నాకు 

(పాబ్రెమూలేదు, నువ్వు సాల్వూ చెయ్యనక్క-ర్లేదు!_ఏ మో, ఆలోచించకుండా 
వొచ్చిన మాటలేనే మో? 

మరి అతనో?___ అతనేది మాట్లాడినా రెండేసి అర్దాలు సునవుగా 

తియొ్య్యచ్చు'__.. ఇట్లా ఎందుకన్నావు, దీనర్హం యిదికాదా, అని నిలదీ స్టే? 
అబ్బె, అదేమిటి; నేనట్లా అనుకొని అన్లేదు, నీ కిట్లా తోచిందా?_ ఈ పాడు 
అర్థం పీకే తోచిందా, ఎవరన్నా చెప్పారా? అని లేలగొ'ప్రై హక్కు వుంది, చాతు 

ర్యమూ వుంది అతనికి! 

సరళని తనకిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యనని వాళ్ళమ్మ చెప్పగానే తనదార్ని 

పోయి ఆమెని మరిచిపోయుం సే? చలా. అన్యాయమైన ఆలోచన, కాని 

చేసుంటే ఆమె ఎక్కడుండేదో. ఎట్టా వుండేదో, ఎవర్ని పెళ్ళాడేదో! 

ఆయినా ఆనందరాపు కామెని చూసించడం, ఆదం౦ంతా చెప్పడం, అతను 

పెళ్ళాడశానం'ే చేసిన సారధ్యం, ఆ సారధ్యంలో స్వార్ధ త్యాగాడంబరం,___ 
తన నీలాగా శిక్షించడం? ఇట్లా వెంటాడి వెక్కిరించి వోడించడమా? 

ఇది చాలా అనవసరం... దీనికి ఫుల్ స్లాప్ "పె ఉందుకు దేనా చెయ్య గలి . (oa) 

గితే బాగుణ్ణు... 

వ! 

ల ల 

ం ం ం 

భోజనం పూర్తిచేసి, తమలపాకులు వేసుకోకుండా చకచకా మేడ 
మెళ్లైుక్కి వెళ్ళిపోయాడు రామకోటి. 

“వక్కపొడైనా తీసుకో వేం?” అంది సరళ. హోాలుదాకా వచ్చి, అత 
న్ను ద్రేశించి. 

అతను వినిపించుకు నీ కూడా వెనక్కిరా లేదు. 
“వక్కపొడేం ఖర్మం!....కిల్లీ వే యిద్దాం ఉండు!.... మనకి అతనో 

పనుంది!” పన్నాడు ఆనందరావు, ఆమె వెనకే హాల్లోకొచ్చి. 
సరళ అతని మొహంలోకి చూసింది. 

వంకీనున్న కోటు జేబులోంచి వో పొట్లాం తీసి, మూడు కిలీ లు తీశాడు 
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ఆనందరావు. “ఇందాక, వర్షమప్పుడు.... ఆ క్రిల్లీ దుకొణం దగ్గర నిలబడి బాతో 

భానీ కొడుతూ వుంపే, దుకాణం అతనిచ్చాడు!”. అన్నాడు, దుకాణం అతను 

ఏదో (ఫీగా ఇచ్చినంత దర్చంగా, 

కనా కక్కర్లా.” అంది సరళ, మూతిముడిచి. 
(ne) 

“స మో? 

నల్ల కోట్లో వెసి తెస్తారు; కిళ్ళీలూ, పువ్వులూ, స్వట్బూనూ'.... ఎట్లా 

తాకబుదొతుందేం.? ఛీ, పాడు!" 

ఆనందరావు పకపకా నవ్వాడు. తమ యిద్దరి మధ్య అలవాటయిన చను 
వి 

వెన ధోరణి అంది పుచ్చుకుని అన్నాడు; 

“నల్ల రంగులో మహిమ తెలియక దాన్నట్లా చిన్నబుచ్చుతున్నా వు 

సరళా! అంతే....ఇట్లా చూడు, నా కళ్ళల్లోకి! నల్లనివాడు పద్మ నయనమ్ముల 

వాడు!!....ఆ రష్యా అ మెరికా సర్యంకం కౌ వ్యాల దగ్గిర్నుంచీ కాస్మిక్ వెన్సెస్ 

వరకూ నల్లని అచ్చులొ కదంటే, వెసారు! నలని రాషతిలోనే చలని అలరు 
గ క క గ వ 

జరుగుతాయన్నది తేట తెల్లం కె, పిల్లా! లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్! నల్లకోటు 

న్యాయానికీ నిజానికీ వతినిధని తెలవాడే ఒప్పుకో ని ఫిక్స్ చేసేడు సరళా!” 

ధోరణిలో చనువూ, మె దనం సరళని స్వాధీనపర్చుకోగా ఆమె కళ్ళ 

నిండా ఆహ్లాదం నింపుకొని, నోవ నిండుగా తెరిచింది, ఆనందరావు కిశ్ళీచుట్టూ 
రు 

వున్న కాగితాన్ని సుతారంగా, ఆలస్యంగా తెరుస్తూ ఆమె నోటిని సాధ్యమై 

నంత సేపు తెరిపించి ఉంచినట్టు ఆ చర్యద్వారా వ్య కంచేసేడు, తరవాత 

అతను కిళ్ళీ ఆమె నోటిలో స్వయంగా వుంచాడు. ఊరించి నోరు తెరిపించి 

ఉంచినందుకు కసితో లటుక్కున అతని వేలు కాటు వెయ్యబోయింది సరళ, 

ఆనందరావు తెలివిగా చటుక్కుక లాగేశాడు. 

నవ్వుతూ. “సద మీ (ఫెండు న్నిదబ్ ఆ తాడో యేమో! అతనో పనుండి 

నాకు!” అన్నాడతను, ఆమె నడుంమీద చెయ్యేసి లాక్కెళుతూ. 

“నేనుకూడా యెందుకులే, మీరెళ్ళండి_ ఊళ్ళో పన్లస్నీ నిశిర్యాతివరకూ 

ఒక్కుళూ చక్క బెట్లు కొసారుగానీ, మ్మాఫెండు దగిర ఇంతసని బడేసరి కేమో 
రా కకం గ్రా టు అటి ౧ 

నే గావాలి!” అని మురిపించి వెనక్కి బరువు వేసింది సరళ, 

ఈ స్పైశి సీ వో శ్ర! రేపట్నుంచి ఊకో పస్సకికూ-డా నువ్వు సాయం. ఒప్తె 

పోలా[ొఅంటూ మరి క కొంచెం బలంతో ఆమెను నెట్టుకు పోయాడుఅనందరాపు. 
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వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళే సరికి రామకోటి మంచంమీద పడుకొని వున్నాడు. 
(య 

చేవిల్ లెటు వేసుకొని న్నివకోసం ఏదో మేగజెన్ తెరిచి చూస్తున్నాడు. 
వాళ్ళని చూడగానే అతను మంచంమీద లేచి కూర్చుని ట్యూబ్లైట్ స్విచ్ 

వేశాడు. ఆనంగారావు కిళ్లీ యిచ్చాడు. ఆతను “థేంక్స్” అని నోట్లో వేసు 

కున్నాడు. . 

“కూర్చోండి!” అన్నటు ఎదురుగావున్న సోఫా చూపించేడు రామకోటి. 
గం 

“కూర్చోటం గాదు నువ్వే లేచిరావాలి.... ఆ రాజమ్మగారి (ట౦కు పెచబటైలు . డ్ 

—(రేదర్) భోషాణాలు _కింది వసారాలో పెట్టాలి.” 
46 జ జ ఓ అన్న శ $9 ఇప్పుడా? పొద్దున సెట్టరాదూ? 

“లేదులేదిప్పుడే....ఇంతకుముందు నన్ను కార్లో |డాప్చేసి 'వెళాడుగా, 
a) య 

అతను రాజమ్మగారజ్బాయే.... పొద్దున నాలుగంటలకు లారీ తీసుకు వసాట, 
ద ౧ . ఆచి రి 

అప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు నిద లేవటం దేనికి!__ఎటాగో యిప్పుడే కింది వసా 
లౌ 

రాతో సె'దీ సిమా, పొద్దుట వాళ్లు లారీ 'కెత్తుకు పోతారు. 

రాజన్ముగారు ఇంటి వోనర్. రెండు భోషాణా అంతేసి (టంకు పె"కెలు 
యట్ 

పూర్ణం ఆనందరావు మేడమీది వాటాలో ఉండే రోజులో అతని కషతీలో 
గొ రు 

వుంచేరు. బరువూ, ఎవరైనా మేడమీది వాటాకొచ్చాక అంతగా తీసెయ్యమం పే 
అప్పుడే తియొ్యొచ్చులే అని వుంచేసిన పెళ్టైులు; ఆ వాటాలోకి రామకోటి రావ 
డాన్నీ, ఆంతగా ఖాశీ చెయ్యవలసిన వొత్తిడి లేకపోవడాన్నీ అక్కడే విడిచి 
పెళ్లేుశారు. 

ముగ్గురూ మథ్యగదిలోకి ' వెళ్లారు. ఆ పెశెలమీద ఏవో చిలర వసువు య రు 3) వ్ 
wy 

శ తా జ “ర, ue జన లుంపే తీసేశాడు రామకోటి. వెంటనే (పక్కలున్న హేండిల్స్ పటుకొని 
' యి వా ఏ తశాఇవ శన కు ఆనం; ఆ “స : పె పై ఎత్తడానికి (పయత్నించాడు ఆనందరావు. “ముదనష్టం పై! ఆ రాజమ్మ 

న్య అ అన లన ణ్ కంది బరువుగా వుంచే డిని సెగొయ్య ఫో అన్నాడు, ౧ pm 
. 

ఉం జారి. a లో రామకొటి నవ్వాడు. “ఆ మెనికూడా వోసారి. ఎతుకుని చూశావటుం చే! _ ఎర్హు రొ 
న గనం జల) 3: వ 7 అమ్మే ఆ మెసా?.ఎత్తుకుని మాడాల్నెం చెగాని కఈఃమె యామంటుండోనని ఊరు 

కొన్నా.” ఆనందరావు సరళశేసి చూసి నవ్వుతూ అన్నాడు....” అటా వూరికే 
చూనూ నుంచోకపోతే వోవెయిం వెయ ళం “ 

బూ ట్టి బుయక్టరాదు 

ఎందుకుల; ంఫైల టు 1 రాస్తుక*ట్ అవతలి ' గొళ్లెం పట్టుకుని ఎతి 
కలలు అలి a a “ఇప్పుడు అపు. అన్నాడు, న్ 
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“ఇందులో . ఏం బెట్టిందబ్బా; ఇంత జరుపుంది!” అన్నాడు ఆనందరావు. 

నాలుగడుగులు నడిచారు; “ఆబ్చ్బా!నా చేతులు నొస్తున్నాయు. ఉండుండు ,,.. దించు 

శ్రా స్త అన్నాడు. 

అరిచేతులు రెండూ నొకదాంతో వొకటి రాసుకుంటూ నోటితో వూదు 

కుంటూ “అబ్బా ! ఎట్లా కందినయో్య;” అన్నాడు అనందరావు, బే పూర్వ 

కాలంలో అయితేనా?” అన్నాడు సరళశేసి చూస్తూ. 

సరళ నవ్వుకుంటూ అన్నది; “నాధా! మీసుకుమార హ స్తంబులు నొచ్చు 

చున్నవా?.అయో్య! ఈ సాపిష్టి కన్నులతో ఎట్టి విపత్కర దృశ్యము జూడ 

వలసివచ్చె !_ఈ సమయంబున నువయోగపడని నాయీ బెర్లిన్ చీర యేల; 

కాల్చనా? హో! దుర్విధి!?” 

“ఆగాగు; నాకో అయిడియా తట్టింది!” అన్నాడు ఆనందరావు. “ఇక్కడే 

ఉండండి” చరచరా కిందికి వెళ్ళాడు. 

రామకోటీ సరళాదేవి అతను వెళ్తున్న "వేపుకి క్షణకాలం ఆశ్చర్యపడు 

తున్నట్టు చూసేరు. వెంటనే ఒకరి కళ్ళలో కొకరు చూసుకొని, వెనువెంటనే 
చూప్పలు మళ్ళించుకున్నారు. 

పది హేను "సెక కన్లు గడిచాయి. ఎక్కడో గడియారం పన్నెండు గంటలు 

కొడుతోంది... వులిక్కిపడ్డా రిద్దరూ, అనుకోకుండా, అనవసరంగా అర్థరా(తి 

పన్నెండు కావడం. అప్పుడు మెలకువగా వుండడం; విశేషించి ఏకాంతంగా 
ఉండడం; వారిద్దరికీ ఇదివరకెన్నడూ జరగక పోలేదుగాని, ఇందులో ఏం (వశే 

కత్రి లేనట్టు గుర్తించే చైతన్యం ఒకరికీ కలగలేదు.... మళీ, యిద్దరూ మొహాలు 

చూసుకున్నారు. 

సరళాదేవి తనవేప్ప చూడగానే, భోజనం దగ్గిర అనందరావాడిన 

మాటలు ' జ్ఞాపకం వొచ్చాయి రామకోటికి. వాటిని గురించి ఆమెతో చర్చిద్దా 

మన్నంత (పేరణ కలిగింది. కొని అదీ మంచిదిగాదన్న నిశృయాన్నిక్కూడా 

వెంటనే వచ్చేశాడతను.... ఎంత నొ వాళ్ళిద్దరూ వొకటి, తను వేరు!_-భరించ 

టమే సభ్యత! నీచమైన భావాన్ని మనసులో చర్చించడం కంపే బహిరంగంగా 

చర్చించడమే యెక్కువ నీచంగా పరిగణించబడుతోంది....ఆ సంగతి గుర్తించి 

భయపడి అతను బొమ్మలా నిలబడి చాధపడసాగాడు. 

రామకోటి అలా నుంచోతం చూసి సరళ ఏమీ తోచనిదాన్తా అయి 
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పోయింది, ఓసారి ఆ పెటి హీండిల్లో చెయ్యదూర్శ్చి ఎ త్రబోయింది, EE 

కదల్లేదసలు. “అబ్బ! వ్ దాచిందో, ఇందుట్లో” అంది. 

ఆమె పెటచెంగు బిగించుకోడం, వంగోడం దగ్గర్నుంచీ హేండిల్లో ంచి 

చెయ్యి తీసెయ్యడం వరకూ అన్నీ చూసి; ఆమె: విడుస్తున్న నిటూర్పు దగ్గ 

ర్నుంచీ అన్నమాటవరకూ అంతా విసికూడా, సమాధానం చెవ్పక్క రేదన్నట్లు 

నుంచున్నాడు రామకోటి. = 

ఒకసారి ఆమెవేపు చూసి వెంటనే ఇద్దరిమధ్యా నరస మైనా శ క్రివంతంగా 

పడున్న ఆ పె శై వేపు చూశాడు రామకోటి, తామిర్వురూ ఇంత నిశబ్దంగా 

ఉండవలసిన పరిస్టితికాదు; అప్పుడూ ఇప్పుడూ కూడాను; కౌని నే డేదో జరగ 

రానిది జరిగినట్లు, తన్మూలంగా, అనే (పతీమాటా అన్హీలమై పోతుందేమో 

అన్నట్లూ ఇద్ధరూ సంకో చిస్తూ వుండడం అతన్ని చాలా దుఃఖ పెట్టింది. ఇంతలా 

నేరంలేని శిక్ష కెవ్యరూ అంగీక రించలేరు. 

సరళాదేవి కేమీ తోచలేదు. ఆమె రెండో సె పెళ్లై దగ్గరకెళ్ళింది. అది 

చప్పుడైంది __ ఆనందరావు కౌళ్ళూ గొంతూ చప్పుడు చేసుకుంటూ 

ఎవరో పిలుస్తున్నట్టు; “ఆ (.... వొచ్చేస్తున్నా” అంటూ వొచ్చాడు. 

“అట్లా యెందుకూ, గొడవచేసుకుంటూ రావటం? _అతను లేని యీ 

ఒక్క నిమిషంలోనూ మనం యిద్దరం ఏమన్నా-?” అన్నట్టు, సరళాదేవి అతని 
గొడవైనా భరించగలదుగాని నీ చూపు భరించలేనన్నట్లు భయంగా చూస్తూ చీర 

చెంగు చేతుల్లో జోరుగా మెలితిపే ప్పస్తోంది, 

“అట్లా. పెరిలిన్ చీరలు మెలి తిప్పుకోరు (ఫెండూ. పూర్వకాలంలో 
నూలు వీరలట్లా. * అని సరళాదేవిని వేళాకోళం చేసి, ఆనందరావు; “ఇదుగో 

రాంకోటీ ఈ గుడ్డచేతికి చుట్టుకొని ఎత్తు, ఇది నీకు; యిది నాకు!” రెండు 

మాసిన తుండు గుడ్డలు తెచ్చాడు; అవి పంచాడు యిద్దరికీ, 
గుడ్డలు చేతులకి చుట్టుకున్నాక పని తేలికైంది. 
మెట్ల చివరిదాకా దిగేసిన తర్వాత “అమ్మయ్య!” . అన్నాడు , ఆనంద 

రావు.... "భలే చావొచ్చి పడిందే, దీందుంపతెగా!” 

రెండో పై ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బరువే అనిపించింది, ఈసారి 

ఆనం... రావు , ముందుగా దిగుతున్నాడు మెట్లు. 
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₹ భశ చెతి 

ఆ మెట్లు . తిరిగిన దగ్గర కాస్తా వెనక “శే హేండిల్ ఒదిలి పెకుది__ 
చెబ్బతో నే సాఫ్!” అన్నాడు అనందరావు ౪ నవ్వుతూ, “జాగర్త సుమా రాంకోటి; 
టర్నింగ్ దగ్గిర కొస్తున్నాం, హేండిల్ ఒదిలి పెట్టావం పే యిం కేంలా.. 
ఒక్కసారిగా. అడ్డుతీరి పోవాల్చిం దే!” 

“అంత సుళువుగా ఎట్లా తీరిపోతాయి, అడ్డు? అవతల నా పెళ్ళా మోఎ?” 
అనుకున్నాడు రామకోటి. 

అనుకోడ మేమిటి, (పమాదవశాన అతని చెయ్యి జారిపోవడ మేమిటి! 
పెన్హై ధడ్ మని ఆనందరావు మీదికి తూలి ౦ది. మోకాళ్ళ మీద అంచు బలంగా 
ఆనుకొని, ఆ దెబ్బకు చతికిల పడిపోయాడు. కూర్చున్న మనిషిమీద పె శై బరు 

నంతా ఆనుకోగా ఆతను తట్టుకోలేక, (కింద మెట్టుమీదికి, తరువాతి మెట్టు 
మీదికి, ఆ తరువాతి మెట్టుమీదికి, దాంతరువాత మెట్టుమీదికి, అట్లా, ఒరిగి, 

_ జరిగిపోవడం, పెటెకి చేశే ఆధారం లేక పెనుభూత ౦లా ఎప్పటికప్పుడు మీద 
పడుతూ వుండడ ౦'. ఒళ్ళు, సె'పైకీ గోడలకీ మధ్యపడి నలిగిపోవడం ఇలా 
జరిగి పోతోంది, 

ఇంతలోకే తన చేతులు స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకొని, అతన్ని కాపాడ 
దామని ఆదుర్దాగా వొస్తున్న రామకోటి మొహంలో, ఈ హత్యాకాండ పూర్తి రి 
చేసేందు శేర్పడినే (కొర్యం కనబడింది ఆనందరావుకి. ఆ గాభరాలో, పాణ 
రక్షణకోసం జీవిచేసే అంతిమపళయ [పయత్నంలో, ఆనందరావు పెళ్లై 
హేండిల్లోంచి చెయ్యి వదలడం, పెట జోరుకన్నా రెండడుగులు ఎక్కువగా 

వెయ్యడం; సెశె ఆతనికి మూడు మెట్లు మీదుగా అ స్తవ్య స్తంగా నిల్చిపోవడం 
జరిగాయి, పడ్డపాటూ, తిన్న దెబ్బలూ, అనుభవిస్తున్న అవమాన రోషాలూ, 
ఆవహించిన మృత్యుభయం, ఆనందరావు ముఖాన్ని చాలా వికృతంగా 

చేశాయి. 

. “సారీ ఆనంద్: పొరపా'టెంది, చెయ్యి జారింది.” అన్న రామకోటి 
మాటలు అతనికి .వినిపించలేదు, అతను నిటారుగా నుంచొని చొక్కా జెబ్బల 
మీదికి లాక్కుని, పిడికిలి గటిగా బిగించి “ఏరా!” అని ఊపిరి పీల్చి మూతి 
బిగించాడు. రామకోటి తనకి అందీ అందనంత దూరం రాగానే అతని మీదికి 

లంఘించి “కావాలనే చేస్తావుగా!.... రాస్కే_ల్?* అని మాట కొక గుద్దు 
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చొప్పున, సెకండు కొక గుద్దు చొప్పున, మొహంమీద, మెడమీద బలంగా. 

గుర్రేశాడు. రామకోటికి ఆశ్చర్య పడేటందుకు శ్రైమ్లేనట్టు స్ఫురించింది. ఆరో 

పజలో దూషణకంట, అఘాూతంలో శిక్ష బలంగా తగిలి, అతన్ని మరుక్షణం 

(పతీకారానికి పురికొల్సింది.... అతను ఎడం చేతో ఆనందరావు జుట్టుపట్టుకుని,, 

కుడిచెయ్యి పిడికిలి బిగించి అతని డొక్కలో బలంగా పొడిచాడు. 

“అమ్మా!” అన్నాడు ఆనందరావు “అవకాశం కోసం చూస్తున్నాపురా!.. 

ఇడియట్!” అని అతను మళ్ళీ తిరగబడి రామకోటి వీపుమీద, . నెత్తిమీద, 

రెందు గుద్దులు చేశాడు, రామకోటి కిందబడి, మళ్ళీ లేచాడు, రెండుచేతులూ 

కలిపి వాలీబాల్ ఆడినప్పట్లా బాదసాగాడు. 

నిర్జాంత వడి చూస్తున్న సరళ, చూస్తున్నది నమ్మలేనంత చిత్రంగా, 

అసహ్యంగా తోచి మేడ వసారాలో పిట్టగోడ (పక్కన వొక్కకణం అ 

నుంచుంది, చకచకా మెట్లుదిగి వచ్చేలోగా ఆమెకి భోరున ఏడుపొచ్చేసింది. 
“అమ్మో!.... ఇద్దరూ బలిష్టులు; ఆరోగ్యవంతులు. పొ ప్రేళ్ళలా డీ కొంటు 

న్నారు. వాళ్ళని ఎవరేనా ఆపగలరా? ఆ మధ్యకి వెళితే (పొణాలు పోతాయే మో? 

పోతే ఫోసీ!”...._ ఏద్చేస్తూ సరళ. వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ తలపడే వేళకి ఇద్దరి 
మధ్యా యిరుక్కొన్మి రెండు చేతులు బారజాపి, యిద్దర్నీ కౌగలించుకొంది, 

“దాబోయ్ ఆపండి, నే చచ్చిపోతా!” ఆని పెద్ద కేక పెట్టింది: ఏడుస్తూనే, 

ఆనందరావు యిక తట్టుకోలేని సీరసంలో ఆమె మీద ఒరిగాడు. 

రామకోటికి తెలివొచ్చింది.... శిభుజం మూడు విందువులూ ఒక్కచోట 

కలుసుకున్నాయి. నూటఎనభె డి గిలు మూడువందల అరవై అయ్యాయి, 
అక్కదున్నది వొక ఆడదీ, ఆమె భరా, ఆమె మాజీ (పేమికుడూ కాదు.... 
ఆమె స్పర్శలో తల్లీ, చెల్లీ, పెళ్ళాం, పిల్లా ఒక్కసారే చూపశేరు. ఆత్మ 
చేసిన పరాభవాగ్నిలో అతను దగ్గమై పశ్చాత్తాప 'తేజస్సులో పునఃపభవిం 
చేడు.... వెంటనే ఆమెని అ్యతిహృదయ పరిష్వంగంలోంచి తప్పించాడు. “లే 
సరళా” అన్నాడు మెత్తగా. సరళ అనుమానంగా చూసి అంతలోనే నమ్మకం 
తెచ్చుకొంది. 
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కోటిని ఉద్దేశించి తిట్లూ, కృతజతా వాక్యాలూ ఆమే గొంతులో కలగాపులగంగా 
గుర గుర మంటున్నాయి. ఒక్కటి బెటి కూడిపడ్డంలేదు. 

మంచంమీద పదుకో బెట్టాడు ఆనందరావుని* పెకీ, మెటకూ, గోడకూ 

మధ్యపడి, నలిగి పోయిన గీరుకుపో యిన అతని చర్మ భాగా గాల్ని చేతో నిమి రాడు. 

(సవిస్తున్న రక్త బిందువుల్ని అరిచేతో తుడిచేశాడు కొందరగా. క్షణంలో 
సగంసేపు సరళవే పు చూసి, “దూది, అయొడీన్ ఉండాలే, తెలుసా?_ తే 

అన్నాడు, 

సరళకి జవాబు చెప్పడానిక్కూడా తోచలేదు. ఇక్కడ నీ చేతుల్లో ఈయ 
న్నొదిలి నె నే వెళతానా అని మూర్గంగా క్షణకాలం నుంచుని, అలాంటి భావం 

కలిగినందుకు సిగ్గు పడింది. రామకోటి కిదంతా తెలుసా అన్నట్లు అత కళ్ళ 

ల్లోకి భయంగా ఆందోళనగా చూసింది. రామకోటి పెజమా జేబులోంచి రుమాలు 

స్కాడు, చెంచేటట్టు పట్టుకున్నాడు, ముక్కులు గా చించుతాడని స్ఫురించగానే 

తన చీరవేపు చూసుకుంది సరళ. క్షణకాలం ఆమెకి కొద్దిసేపటి (క్రితం తా 

నాడిన మాటలు వృధాగా జాపకం వొచ్చాయి. అశుభం సూచించినానే మో అని 

అనుమానం కలిగింది. ఇంతకీ సరెన సమయంలో చీర చించి గాయాలకి 

కటేంచుకు ఉపయోగించలేక పోతున్నానే అని చిన్నబుచ్చుకుంది. ఇదేమిటీ 
నీరసం అని హేళన చేసుకుంది:_ చివరికి ఆ అనపసర (పసంగంమీద, అంత 

కంచే అనవసర మెన ఈ ; సంఘర్షణమీద అసహ్యం వేసి, తనమీద తనకే విసుగు 

పుట్టింది, ఆ విసుగులో చిరాకుసడి, అలమారు దగ్గిర కెళ్ళి, తలుపు తెరిచి, 

బాక్స్లో దూదీ, అయొడిన్, పుడకా తెచ్చింది, 
గాయాలన్నీ వోపిగ్గా తెరిచి, ఒక్కొాక్కదానిశే శ్రద్దగా అయొడిన్ 

పూశాడు రామకోటి .... ఒళ్ళంతా నెస్పులుగా ఉంది, మధ్య మధ్య తడుము 

కుంటూ సిగ్గుపడ్డాడు .... అయినా చేసేదేం లేదు....“మొహాం పగలకొట్టాడు 

ఆనంవరావు!” .... కళ్ళకింద చర్మం పొంగి, కళ్ల కే కనబడిపోతో ౦ది.... అటు 

చూస్తే, అలా అనుకుంటే, కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి .... తుడుచుకోడాని 

కర్కాడా మై శుమ్లేదు.... వ్యవధివున్నా, సమయం కాని సమయం... 

ఆనందరావు గాయాలపని అయిపోగానే మాట్లాడకుండా బె టికొచ్చేశాడు 

రామకోటి. అతనేమైనా చెబుతాడేమో! అతనికేమైనా చెప్పాలో యేమో, 

ముఖ్యంగా అతని దెబ్బల మాసేమైనా చూడాలే మోనని, సందేహంగా, అను 
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మానంగా, ఆశగా అతనివేపు చూస్తూ అతని (వతీ చర్యనీ గమనిస్తూ అలో 
నుంచుండిపోయింది సరళ....చివరికళ నేమీ మాట్లాడక నే వెళ్ళిపోయేసరికి, ఆమె 

జాలా చిన్నబుచ్చుకుంది, అవును! నౌ అంత ప్యద్దరాలి కో సం చావు దెబ్బలు 

కొట్టుకొని, ఇంకా నన్నీ మొగాళ్ళిద్దరూ ఏం గౌరవిస్తారు. అనుకొంది. మరు 

క్షణంలో ఈ ఆత్మనిందకు ఎంతో ఖేదపడింది ఆమె. 

మేడ మెట్ల దగ్గర కొచ్చాడు రామకోటి. మూడో మెట్టుకీ, నాలుగో మెట్టుకీ, 

మధ్య, రెండిందీమీడా ఆ బరువై న _టంకు పె అడ్డంగా అ స్తవ్య స్ప సంగా గడి 

పంది. దాన్నలా వదిలి తన డారిని తను సోడేక పోయాడు. తెల్లారుజామున 

వాశ్శొసారు, ఇది గమ్యస్థానానికి రెండడుగులు ముందుగానే ఆగిపోడం గురించి 
వాళ్ళు ఏదేనా ఎంద అనుకోవాలసలు ౧ _ అని. ఒక్క చేతిమీదుగానే సె"సైని 
ఈడ్చే సి, దిగువకి లాగి, మొదటి పె వుండేవేప తోసేసాడు. పెద్ద చప్ప 

చెంది, చేతినిండా దుమ్ము _ ౮ కం మరకలు... 

హోల్లో వా ష్బేసిన్ దగ్గర కెళ్ళి, అద్దంలో ఇ చితికిన, పొంగిన, తన మొహం 
చూసుకుంటూ, సబ్బురాసి చేతులు కడిగేసుకున్నాడు' అద్దంలోంచి, గదిలో 

మంచం కనిపిసోంది, సరళ, మంచంమీద ఏటవాలుగా కూర్చునిపుంది. ఆనంద 

రావుతలని ఆమె తన రొమ్ముమీద పెట్టుకొని, అతనివీపుమీద నిమురుతోంది... 
ఆద్దంలో చూసింది, బై ట చూసేదీ వొక్కశే .. .. అయినా అతను గదివేపుకు 
తిరిగి, కీణకాలం, ఆ సుందరద్భళ్యాన్ని తనకి చేతనై నంత ఎ పీసియేషన్తో 
చూశాడు, .... ఆ వక్షంమీద విశాంతి త్రీసుకునేతల .... ఎన్నివేల విలువ 
చేసునో !! 

0 0 0 

తెల్ల వారింది, 

రామకోటి (డెస్ చేసుకున్నాడు. పొద్దున్నే ఎక్కడికీ వెళ్ళే అలవాటు . 
లేదు..... చేసుకోపాల అలవాటు....ఈ కౌఫీలూ భోజనాలూ మానేస్తె __ చాలా 
మొం౦ంగా ఉండో చ్చును!.. ఎ తన (పశ్నకి (పమాదంలేని పద్దతిలో సమాధానం 
కుదిరినట్టు తాత్కాలికంగా క్ఫప్రగా ఉంది.... రేపణ్ణుంచీ ప్యూన్ని పొద్దుటే 
ఆరింటికి రమ్మని చెప్పాలి, 

మెట్లు దిగుతూ వోరగా చూశాడు, ఆనందరావు గదిలో కూర్చున్నాడు 
౨త న్ని చూసి వెళ్లాలిసిందే. 
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“గుడ్ మార్నింగ్, రా!” అన్నోడు ఆనందరావు, చీరునవ్వుతో, “అయామ్ 
సారీ, రాంకోటీ! ఇద్దరి కిద్దరం అంత (బూట్ ఎలొ (వర్తి ర్థిసామనుకో లేదు, భం 
చదువూ సంస్కారం ఒక్కసారి ఎక్కడికి పోయిన య్యూ, ఆశ్చర్యం [99 

రామకోటి రెండు (ట౦కు పెటైలు నె త్తిమీంచి దిగినంత రిలీఫ్ పొంచేడు. 

అతని మొహం నవ్వు పోసుకొంది." ” 

“అంపే.ఆ మాతం పోట్లాడే శక్తికూడా, ఐమీన్ పాకీ స్. 
లేమో 2” “ 

“చాలా థేంక్సోయ్ .... ర్యాతీ చాలా (శ మపడ్డావు, ఈగాయాల కోసం!” 
మళ్ళీ శ్రేషా? _ ఛీ! __ ఇది తన వ్యాధేనేమో ఒకవేళ! __ రామ 

కోటి నో మెన్లన్ చెప్పడం మరిచిపోయాడు, | 

గరిలో అలికిడి విని, సరళాదేవి గది గుమ్మందాకా వొచ్చి తొంగి 
చూసింది. ఆమె తొంగిచూడ్డం రామకోటి చూశాడు. ఎవరి కళ్లల్లోనూ ఏ భావం 

లేకుండా మళ్ళీ చూపులు కలుసుకున్నాయి. ఏదో పని స్ఫురించి సరళ లోపలి 
కెళ్ళింది. 

“అట్లా బై టికి పోయొసా” లేచి వెళ్లాడు రామకోటి. 

సరళ డై సింగ్ హాల్లోనించివస్తూ అతన్ని చూసింది. పీలవడాని కామెకి 

నోరు విడలేదు. కంగారుగా సరాసరి గదిలోకి వెళ్లి పోయింది, భ ర్తతో చెబు 
దామని. కాని తీరా అక్కడి కెళ్ళాక ఆయనకో నై నా ఎట్టా చెప్పాలో తెరియక, 
అతనిచేపు తెల్ల మొ హం వేసి చూస్తూ నుంచుంది. 

అతను చూశాడు _ కాని ఏమిటలా ఉన్నావని అడగలేదు. పది పదిహేను 
సెకన్లు అగి౦దిం 

“రాంకోటి .” అని గోడవేవు తిరిగిపోయింది సరళాదేవి హోటలుకి 
పోతున్నాడు కాఫీకి 

“అరెరె !” అని నవ్వుకుంటూ లేచాడు ఆనందరావు. కుంటుతూ అయినా 

చక చకా నడిచి వెళ్ళాడు. గేటు దగ్గిర రిక్షెపిల్చి నుంచున్న రామకోటిని కలుసు 
కున్నాడు, నడుంమీద చెయ్యేసి అతన్ని పట్టుకుని. మృదువుగా “లోపలికిరా 
రాంకోటీ.* అన్నాడు _ లాక్కొచ్చేశాడు ___ ఇద్దరూ వరండాలో కొచ్చారు, 

“వొదిలి పెట్టు, గిలిగింత లవుతున్నాయి,” 

నడుం ఒదిలి" ట్టి చేతులు రెండూ పట్టుకున్నాడు ఆనందరావు “రాసి 

ఏదో నిషాలో ___ (బూట్స్ అయ్యామని టా పగలు == ఇస్పుడు రూడానా 

రాంకోటీ$” 
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అప్పి డ్రో కౌలు జారింది. తీసుకున్నాం ఆ మనిద్దరం; సోనీ మనం ముగ్గురం 

నోరుజారిశే వంత ఆక్య గా వుంటుందో నేన్నీకు చెప్పాలా రాంకో టీ-చెప్ను? 
(a) 

మన మథ్య ఏం జకిగిందంటాపు, _ అసలు?” 

_పతిమాటా రామకోటి మనస్సును సున్నితంగా తాకింది, స్నేహంతో 

మత్తెక్కిన అతని మనస్సులో, ఆ మాటల్ని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోడానికి 
అలానే గ ఈ 

కావలసిన రెసిపైన్స్ లేదు, 

న్ నా గె 

ఈ ట్రువ్పును ___ ఏమ జరగ లదులో 

మళ్ళీ నడుంమీద చెయ్యివేసి, తన నడుంమీదుగా అతనిచెయ్యి లాక్కుని 

గది గుమ్మందాకా తెచ్చి విడిచాడు ఆనందరావు, చాలా మర్యాదగా. “ఇదుగో 

నమ్మా, నీ మి(తుడు, నుప్వు నావల్ల అత న్నెప్సుడూ బి పోగొట్టుకో లేవు” అన్నాడు, 

సరళ ఇటు తిరుగుతూనే రామకోటి కళ్ళలోకి చూసింది కృతజ్ఞతతో, స్నేహాధి 

లాషకో, ఆమె కన్నులు మెరుస్తున్నాయి, చెమరుస్తున్నాయి. 

ఆక్రాఫ్ఫిక్రి లేటయ్యావు రాంకోటీ! వెళ్లు!” అన్నాడు ఆనందరావు, మంచం 

ఎక్కి న్యూస్ సేపర్డో మునిగిపోతూ. 

0 0' 0 

రెండు నిమిషాల తరవాత డైనింగ్ బిల్ దగ్గర నుంచుంది సరళ. 

ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చుని రామకోటి టిఫిన్ తింటున్నాడు. ఆమె అతన్ని 

చూస్తూ తనని కాను చూసుకుంటోంది. 

ఈ ఇంకా (పేమిస్తున్నాడు. నన్ను! _ నన్న కాదు నన్ను పెళ్ళాడిన 

వాణ్నికూడా _పేమిస్తున్నాడిత ను! వ నన్ను క్షమించాలి రాంకోటీ _ సీ విష 

యంలో దిద్దుకో లేని పొరపాటు చేసేను. .-రా|తీ నీకు జరిగిన అన్యాయాన్నీ, నీ 
మీద పడ్డ ఆరోపణనీ మరిచి మళ్ళీ ఈ జన్మలో నన్ను నీ మనస్సులో పెట్టు 
కంటావనుకో లేదు. కం నిన్ను పోగొట్టుకోడా డొనికి నా కెన్నడూ బలం చాలదు. 

నన్ను విదిచిపెటి ట్రి వెళ్ళిపోకు రాంకో టీ 

హటాత్తుగా రామకోటి తలెత్తి చూశాడు, అతననుకున్నది నిజమే, అమె 
చేతిమీద రాలినవి అశువులె, అమ! కన్నులనుంచి ధారగా నస్తున్నాయి.__అతను 
ఏం చెయ్యాలో తోచక జేబులోంచి రుమాలు తీసి ఇచ్చి ఆ కళ్ళవేపే చూస్తూ 
కూచున్నాడు. 

కన్నుల చెరువుల్లో, కన్నీళ్ళలో తుల్లో, కనరాని రహస్యాల్ని, ఠకన్నార్చ్బక 
కనిపెడుతున్నాడని గమనించింది సరళ. వెంటనే అక్కణ్నుంచి వెళ్ళి పోయింది, 

0 0 0 
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రామకోటి నవ్వుకున్నాడు, 

శః బంధం యిం తేగాబోలు ! ఇది తెలుసుకుందా దామని చేసే 'పయత్నం 

దీన్ని పెంచి ఊరుకొంటోంది, చితం 1! . కతెగదు.....ఇంతకన్నా పెరగదు, 

ఒక వేళ పెంచుకుం పే తెంచుకోవడం సాధ్యమే మో. ఈ పెంచుకోడం..తెంచు 
కోవడం దీంట్లో ఏది మంచో ఎంచుకోడం తెలీడం లేదు ! 

లోకుల ద్భబలో “ఏమిటో తమ అనుబంధం" అన్న జిజ్ఞాస వుండేది 

పూర్వం! తామేమిటో తమకి తెలిసి పోయినట్టు ! నిజానికి ఆది ఇప్పటివరకూ 

తెలియనే లేదు. సామాన్యంలో సమున్నత మెన సంస్కారమా యిది? ముగ్గురికీ 
స్నేహమే ఆహారం. స్నేహమే వ్యసనం. రంగు రంగుల స్నేహం! లు 

ముగ్గురిలో (పతీ ఒక్కరికీ మిగతా ఇద్దరిమీదా ఈ అనుమానాలేమిటో మరి!__ 
ఆనందరా వక - కనని చం పెయ్యాలని కుటచేస్తున్నారని అనుమానం ? ఆ 
హుషారులో ఆ హాస్య _పియత్యంలో _ యింత ప్రాణభయం దాగి ఉందా? 
సరళకీ వుంది _ ఈ మొగాళ్ళిద్దరూ కలిసి తనకి పాత్మివత్య పరీక్షపెటి తను 
వేసే (పతి అడుగూ పరీక్షిస్తూ తను ఎక్కడ. తప్పటడుగు వేస్తుందో కని పెడు 

తున్నట్టుంటుంది. తనచేత తప్పు చేయించేందుకు తగిన సన్ని వేశాలు కల్పిస్తు 

న్నట్టు ఆమెకి ఎస్పటికప్పుడె అనుమానం. ___ ఇద్దరి వేపూ భయంగా, సందే 

హంగా చూడకుండా వొక్క సమాధానం చెప్పదు. "ఒక్క అడుగు వెయ్యదు Te 

తనమాట చెప్పనే అక్కర్లేదు _ ఎరవేసి లాగుతున్నృట్టు వుంటుంది యెకాయెకి! 

వాళ్ళకేం, హాయిగా పెళ్ళయిన వాళ్ళు, వాళ్ళ త ప్ప చెయ్యరు! వాళ్ళకి 

ఈపాటికి _(పేనులో (ధిల్ తగ్గి, తనచేత తప్పు చేయించడానికీ, దాంతో ఆనందం 
పొందడానికీ _ (వయత్నిస్తున్న కే పుంటు౦ది, (పతీరోజూ పరీక్షే, సతీ నవ్వూ, 

(పతీ మాటా ఎరే. పంజరంలో పక్షినిలా, మూ్య్యూజియమ్లో వస్తు వునిలా, వాళ్ళు 

చివరికి తన్ను వినోదం కోనం, ఎక్స్ సెరిమెంట్ చెయ్యడం కోసం చేరదిసి 

నట్టుంది | re 

"ని ఈ అవమానాల అవకా శాల మధ్య, నీతి అవినీతుల పరీక్షల 

మధ్య _ ఏదో. సృష్టి కెల్లా తీయని ఆనందం, వర్ణ వర్గాల మెడ్రీ మాధుర్యం కల 
కాలం కలిసి పున్నందుకు గర్యకారణం __ ఉన్నట్టున్నా. ఎ! ఇది తెంచుకోడం 

మంచిదేకాని సులభం కాదు; ఒకవేళ సులభమే అయితే మంచిది కాదు! 

ఈ | తివరచి తం శాశతంగా చెదరక చెరగక నిలవారించే! నో HU వ గ 

య లే 
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(ఆంధజో తి వీక్తీ, ఆగస్టు 1968) 

ఇట్లు, సీ విధేయుడు 
a 

కా 

“వాలే చెడ గొడుతున్నావు నాన్నా!" అన్నాడు మా అబ్బాయి, మా 

మనవడు వేణుగో పాలాన్ని పై హెదరాదాదు పంపించేనని, 

నాకు తెలుసు. 

వాడిలా అనడం మొదటిసారికాదిది. వేణు గురించి ఏ మంచిపని తల 
పెట్టి అమలు చేసినా వాడిలాగే అంటువ్నాడు, 

వేణుకి నేనేం చేసినా వాడు వృద్ధిలోకి రావడానికే చేస్తాను. కాని, వీడు 

న్నాడే, మావాడు, వాడు తన. కొడు కేదో నా మాటలు విసి చెడిపోతున్నా 

డన్నట్టుగా మాట్లాడ తాడు 

అదంతా నామీద కచ్చ; వేణుమీద అసూయానూ, కాకపోతే మరేమిటి? 

వేణుగాల్లి బి, ఎస్పీ ఆనర్స్ చదవమని వాల్తే రు పంపేను. వీజ్ణి పంపేనా? 

weve wees వేణుకి మంతిగా రి మనవరాలి సంబంధం "మాట్లాడాను. వీడికి మాట్లా 

డేనా?.... అదుగో, అందుకూ, వాడికా గురు. 

అసూయ వుందే; ఒకి ్కాక్క్యం ప్పుడు ఎవరి మీదికి ఒరుగుతుందో చెప్ప 

లేం. కన్నకొడుకుమీదికే మళ్లొచ్చు. కచ్చవుందే, ఎవరిమీద కలగొచ్చో 
ఒకొ్కర గా ప్పుడు చెప్పలేం. కన్నతండి మీదికే తిరిగొచ్చు... చెప్పలేం కదా! 

అలాగే, పాపం, మావాడు.... కొడుకు అభివృద్ధిలో కొచ్చస్తున్నాడని.... 

ఆ అభివృద్దికి సాక్షొత్తూ వాడితాత! అంటే వీడి తంటడే కారకుడని తెలిసికూడా. 

ఎప్పుడూ దేనికో ఉహూ గింజుకుపోతూ వుంటాడు. 

అంతెందుకు? 

వాణ్న్“ఒరే బి, ఎస్సీ ఆనర్భుకి వెళ్ళరా” అన్నాను.సరే, తాతయ్యా- 
అన్నాడు. న్యూక్తి యర్ ఫిజిక్ చదవరా. అన్నాను. అనగానే వీడు.పానకంలా 

అడ్డొచ్చేసి న్యూక్తి యర్ ఫిజిక్స్ ఎందుకు నాన్నా అది న్యూ అయితే కావచ్చు 
గాని కి యర్ కాదు గదా.... అన్నాడు. 

వాడలా ఏదో సొడ్డు పెడతాడని నాకు తెలుసును. 

కాని నేనేమీ జవాబు చెప్పఖ్క ల్ల రేక పోయింది, 
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మా వేణుగాడు ఠకీమని చెప్పేడు సమాదానం “మనం చదివి పా రేద్దాం 
నాన్నా, అప్పుడది న్యూకాదు, క్తి యర్ కూడా అయిపోతుంది, 09 

“భభ్రాష్రా! నా పేరు నిల బెట్ట గలిగినవాడివి, నా మనవడిఏ నువ్వురా 1” 

అని ఆనాడే అనుకున్నాను, నెను. “....నీలాగే అందరూ ఆ సబ్దక్టు చదవడానికి 
ఉత్సాహం చూపించి అణుళ క్రిని అభివృద్ది చేస్తి ఆ చై నావాడు మనమీదికి 

దండయ్యాతకి రాకనే పోనుగడా” ఆని వాణ్ణీ పబభ్లిగానే మెచ్చుకొని వాడికి 

హూషారిచ్చేను. ల 

“కరెక్ట్ తాతయ్యా" .... అంటాడు వాడు, నేను వాడి మంచి ఆలోచించి 

ఏం చెప్పినా సరే... 

అంతేగాదు. వాడికి నా గురించి సదభి పాయం వుంది. తాతయ్యా! 

నువ్వు అ రోజుల్లో పుట్టవలసిన వాడివికాదు తాతయ్యా ఈ రో జుక్క్కూడా సి 

మేధ సీ చురుకుతనం యిలా వున్నాయం కే అస్సుడింకెంఠలా వుండేవాడివో 

కదా!” అన్నాడు వాడో సారి. 

“దోర్.... వోరి! పొగడ్డం ఆపరా, మీ నాన్న చల్లగా వుండ! ఏమిటో 

కావాలి గాటోలు, తిన్నగా చె పే ప్పేడువు!” అన్నాను. 

“అదికాదు తాతయ్యా. అసలు నిన్ను తాతయ్యా అనడానికీ నోరాదు, 

జచాబాయ్ అనాలనిపిస్తోంది. పంటకాలవ సదకొండడుగులూ ఒక్క గెంతులో 

దాశేస్తావు. అరవై "బాల్సీల నీచ సునాయాసంగా తోడుకొని అవలీలగా నెత్తిన 
పోనుకుంటావు, నాన్న ఆఫీసు వ్యవహారాల దగ్గర్నుంచీ అమ్మ అంట్లు 

కోమించడందాకా నీ సలహాలేందే క్షణం వెళ్ళదు. ఇప్పటి వాళ ల్లో ఇంత 

ఓపి కేది, ఓర్చేది” 

మంచిదే. ఒకరిమీన ఒకరికి: సదభిప్రాయం వుండడం, అది అభివృద్ధికి 

కారణం అయినంతకాలం. . 

వాడు.... 
9 అం ఆప 2 జీ మొన్న ఆనర్స్ ఆన్ఫర్స్రాసి అనక పల్లి వచ్చాడు కదా 

“బనారస్ కాజాలాంటి కురాడు లెండి, ఐస్! కీమిలాంటివాడు. ' తియ్యటి 
వాడు! మెత్తటివాడు. చల్లటివాడు.” అది వాడిని గురించి మనవరాళ్ళు చెప్పిన 

మూటలు, అందులో నిర్మల ఒకతె, 

అయితే మాతం వ వాణ్ని ఆ శిఖండికి అంత సుళువుగా అందనిస్తానా! 

మెరిపిల్ల, వాడెవడను కుంటున్నాది... దాని మనస్సులోకి  వేణుగో పాలంగారి 

మనవడం పే నా పరుపు, నౌ _పతిష్ట, నా ఆశ.నా తపస్సు కదా 
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వాణ్నీ లాకొయి' లూకౌయి న వాళ్ళ చేతికి చిక్కనిస్తానా? అంత ఆళమా(తం 

పిల్లల ౩వరూ వాడికి తగరు, 

"మొన్నటికి మొన్న... 

వాడు తిన్నగా పరీక్షలు రాసి ఆరోగ్యంగా ఇంటికొ స్తెచాలు తిరుపతి 

వొస్తానని, దర్శనం చేసుకుంటానని మొక్కు కున్నానా? 

వెళ్ళేనా లేదా. 

వాళ్లే రమ్మన్నాను.వాడు "రాలేను తాతయ్యా” అన్నాడు. “కొన్ని 
కాలు చదవాలి తతయ్యా. మామూలుగా పాసయినా క్తా కాసాచ్చినా అవి చద 

తాతయ్యా, అవసరం” అన్నాడు “సరే వుండిపోరా” "అన్నాను, 

తిరుపతి, కౌాళహస్టి కంచి. రామేశ్వరం అన్నీ తిరిగొచ్చేను, 

అందరు చెవుళ్ళ కటాక్షం నా మీదున్నాది. 

నా మిదుంటే వాడి మీదున్న ప్లే.కదా. 
: అలా వున్నప్పటికీ వాణ్నీ వైడగా బటాని ఏవో (సయత్నాలు జరుగు 

తూనే పున్నాయం చే _ ఏమిటనుకో వా 

ఏదీ. మొత్తం నేనింట్లో చేకుండా పో యింది సరిగ్గా పద్దెనిమిది రో జులు 
సుమండి.. _అంత్తే? ' 

ఆ పర్ధినిఊిది 65 రో జులకీ వె రిదా గులాడు తోటకూర మొక్క నీళ్ళు ' 

సాయ్యకపోే వాడి పోయినట్టు, నా సహవాసం, సలహాలేక__ఎలాగో అయి. 
పోయాడు 

అల్ల ౦త దూరాన్ని నేను కనబడ గా న___“వొచ్చేవా తాతయ్యా. 
సువ్యింక రావే అనుకున్నాను. అక్క డెక్క డో సన్యాసుల్లో కలిసిపోతావను 
కున్నాను. "” అంటూ మాటల్లో విచారం వ్యక్త క్ర పరుస్తున్నా మొహం మాతం 
వచ్చే సరివత్సరం కేలండల్లాగ పెచ్తేశాడు. 

నీ అభివృద్ది పూ ర్రికాకుండో ఎలా వెళ్ళిపోత్యానా అనుకుని “ఏమిటా 
నాయనా” అన్నాను వాణ్ని. దగ్గిరికి తీసుకొని, కొంచెం అనునయ వాక్యాలు 

| భా 

అవును ౩ మరి, అంత షాకు తిన్నాడు వాడు. 

“పాహిమాం కృపయా తాతయ్యా అన్యధా శరణం నా పి త్వమేవ 
శరణం నుమా”. అంటూ నామీద పడిపోయేడు. 

“ఏమిటా సంగతీ” అని. తీరుబాటుగా విచారిసె.....నమృరు. నేచెబిశే. 
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కన్న. తల్లీదండ్రులే అంత న్యాయం చేస్తారా అనీ ముక్కూమిద ద వేళేసు 

కుంటారు. ఇందులో ఏదో మాయుంది-అంటారు. 
మాయాలేదు మర్మంలేదు, జరిగిందిదిటా._నేనలా తిరుషతికి బం డెక్క 

గానే ఇలా ఎక్కణ్నించో వో సమ్మంధం తీసుకొ చ్చెట్ట వాళ్ళ నాన్న వాడికి, 

“ఇం కేమున్నాది తాతయ్యా, లగ్గాలు పెట్టుగోడం ఆలిస్య౦” అని భోరు 

మన్నాడు కుర్రాడు. 

“పిల్లని చూశ్శేదంటున్నాపు కదురా. ఇంకా అవకాశం పుందిరా. 
నచ్చలేదు హీమ్మం శే సరీ, తీరిపోతుంది అని వోదార్చేను, 

“ఫోటదో చ్రూపించేరు తాతయ్యా, పిల్లబాగానే వుంది. 

“వోరి మెరికుట్టా! ఫోటోచూసి పిల్ల బాగున్నాదని చేప్పేస్నేవా ఇంక 
సిశ్ను ఒడైక్కింంచడంవి(లాగరా?" అని కసిదీశాను వాణ్ని. 

“అదికాదు తాతయ్యా.... 

“ఏదీకాదు; ఫో...” అని వాణ్ని దులిపేసిన నేనూళ్లో లేని సమయం 

చూసి తనకొడు'కీగడా అని స్యతంతించి యింత పనిచేసిన మౌవాడిమీద నాకరి 
కాలిమంట నెత్తి కెక్కింది. వీడికిలావుందా అనుకొని ఈ సంబంధం 
చెడగొడతానని శపధం పెన్టును. 

పట్టకపోతే నేననుకున్న పని కౌదుకదా మరి! 

3G 

ఎలాగేనా 

నేను రా మేశ్వరం కంచీగించీ వెళ్లొస్తున్నప్పుడు _మెడాసులో వోరోజు 
ఆగేను, అక్కడ రంగనాథం కనబడి హరీ గురించి చెప్పేడు, 

హరి గురించి వాడు చెసే పృ దెమిటి? వాడు గొప్పవాడయే 

ఫోయేడని నాకు పేపరు చదివితే తెలియలేదా యేమిటి.__? 

మేం చదువుకొనేటప్పుడు; మా ముగ్గురం వొక జట్టు! ఒక సిటు; నిడి 
టి 

పోతే. ఒట్టు_అన్నట్లు. | 

తదొక పురాణయుగం...... ఆ రోజులూ ఆ పూసూ ఎందుగ్గాని, ఓనొడు 

ఉన్నయే ఉండి హరిగాడు. ఒరే అబ్బాయిలూ మనం ముగ్గురం నొక్కే కదా 
అన్నాడు, 

అవ్వ్ననా మరి. అంతే కదా అన్నాం మేం, 
ఆర్ట్ ద్ర చూస్తూ వుండండి నేను మీకన్నా ఎంతో ఎంతో గొస్పవాణ్నీ 

అయిపోతాను” అన్నాడు హారి, 

ర్ట్డని; మం తె త్ర 

చదువు సహంలో మానేసి వాడు రాజకీయాలో దిగిపోయేడు. జెలో 
ల య చు a) 

కూచుని దేశ మంటి మట్టి కాదోయ్ దేశమంచే సొత్రం శ్ర మోయ్ .అని స 
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కొలు రాశేశాడు. స్వతర్శతం ఒచ్చింది; ఏడిసీందిలే అని వాణ్నీ కొట్టిపా రేసేం 

మేం... ఆ తరువాత ఓసారి వా డెక్కడో కనబడితే కూడా నువ్వు గొప్పవాడివి 

కా కేమ్మిట్రా కృష్ణుడు పుట్టిన పవితస్తలంలో ఏళ్ళతరబడి గడిపేవు అని వేళా 

కోళంకూడా ఆడేసేను. 

వాడు: ఆ హరిగాడు ఇప్పుడు గౌరవసీయుడై పోయి, మంత్రై9 హైదరా 

నాదులో కూ చున్నాడు. 

రంగనాధం చెప్పిన రహస్యమేమిటి, మరి, 
__అదే. హ రిమనవరాలు ఒక జవవాలు మూటకట్టిన వరాలు పెళ్ళి 

కెదిగి సిద్దంగా ఉన్నాదిట, దానికి పెళ్ళిచేదామని తల పెస్రేట్ట హరి. 

వాడు మంతి అవడం, ఒంటినిండా డబ్బు పూసుకున్న ఆ అమ్మాయి 

ఆటో మేటిగ్గా అందంగా కనపడ్డం అదీ యిదీ చూసి ఆ అమ్మాయిని నే చేసు 

కుంటానం పే నేనే ఎందుకు చేసుకోకూడదంటూ చుట్టాల పిల్లలూ బంధువుల 

అబ్బాయిలూ ఎగబడ్డారుట. 

అటూ యిటూ చూసి. నను ఆదర్శవాదిని; నాకు, అందరూ సమానులే 
అంటూ పేపర్లో వరుడు కావలెను మార్కు (ప్రకటన వోటి 'వేయించేడు, అది 
నాకు చూపించేడు రంగనాథం. 

అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది. 

ఆవేళ హారి “హరిగాడుగా వుంటున్నప్పుడు ఒరే నేను గొప్పవాణ్నుయి 

పోతాన్యరా అంతే నేను నీకన్నా గొప్పవాణ్ని అయిపోతాను చూస్తూవుం(డా 
అని నేనూ అన్నాను. 

ఆవేళ సరదారే అనుండచ్చు. 

అది ఇవాళ నిజం చెయ్యచ్చు కదా! 

ఆ పిల్ల, నాకొడుకు కోడలై తే; మా వేణుగాడు నాపేరు నిలబెటగలిగి కే 
నేను వాడికన్నా గొప్పవాణ్ఞ్ణయిన'క్లే కదా. ల 

అప్పుడు హరిమీద గిరి పడ్డ కదా, 
అందుక నీ... 

“ఒరె; నువ్వు గుప్చప్గా ఈ (పకటనకి జవాబుగా నీ దరఖాసుపంపరా* 
అన్నాను. లా 

“మరి ఆ పాలకొండ సమ్మంధ మా” అన్నాడు వాడు. 

“పాలకుంశా లేదు సళ్ళకుండా లేదు....అన్నట్టు వాళ్ళది మందీ గోతం 

వొక పే కదురా; సంబంధం ఎలా కలుపుకుంటారు?” అని కోప్పడాను, 
| G3 
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ఒక టే అయ్యుంటుంది, గోతం. 

సోతే ఆ సంబంధం అలా పుసిగిపోతుందాో 

0 0 0 

“డియర్, తాతయ్యా!” 

నకు అనేక నమనస్మా_రా ౧ నువ్వెంత మంచివాడవో ఇక్కణ్నీంచి 

“నీ బడ ద్ క వె చూస్త కూడా కనబడుతున్నాది. సీకు నా థా౦కిష.. 

ఉత్తరం రాయమన్నాను, రాశాడు బాగానేపుంది. కాని ఈ సోదంతా 

ఎందుకు, నాకు తెలీదా; వాడికి సామీద సద్భావం గౌరవం ఉన్నాయని? 

“సరే_ ఇక్కడ దిగగానే ఒహడు అవుసించాడు. వాడు ఆరడుగుల 

ఎత్తున్నాడు. ఆ ఆరడుగులూ చాల్తదన్నట్టు వాడి నెత్తిమీద మూరెడు కలపాగా 

చుట్ట బెస్రేడు, దానిమీద మళ్ళా కొడిపుంజుకి బురమీదుంటుండి చూసేవూ 
ఉట దట ; క్ష వీ 

కుచ్చిళ్ళు పోసినటు కుచ్చు అలాంటిదొక పింఛం కహపేడు. వాడు మరి 
యు ॥ ॥ యు 

రైల్లోంచి దిగుతున్న వాళ్ళ నందర్నీ అడుగుతున్నాడో యేమో... నన్నూ అడి 

గదు. వేణుగోపాలంగారు తమరేనాొ ఎని, 

నేను నుప్వు చెప్పినట్లుగా, దర్జాగా బిగుసుకుపోయి “నీపేరేమి”” 

అన్నాను. దానికి వాడు సహాందాకా వంగిపోయి, నాపేరప్పలసా(వి( బాబూ, 

త (వ6రనకా పిల్లి నించే గదండి రాడం” అనేపేడు. ఓరి వెధవా! నువ్వూ మా 

వేపు వ వాడి వేనా. అయితే నీ దగ్గర నా పపఇకలా పుడుకుతాయిరా అనుకొని 
a) 

వెంటనే ప్రైటు మార్చ "పేను. 

“పేద్ద కారొకటి తెచ్చేడు తాతయ్యా, వాడు, ఆ పెద్దకా రులో, ఈ 

హూదరాదాదులో చాలా వాటోకి పెదదయిన ఈ బిలింగులోకీ నన్ను లాక్కా 
పా య దె నో 

చ్చాడు కాతయ్యా వె వాడు. నీ సలహాలు అమూల్యం. అన్నీ పాటిస్తున్నాను. 

“మూడుదో జులయిందా! ఇంకా నొలుగు ర్ రోజులుండమంటున్నారు ఏచ్చ 

“రాగానే యింటో వాళ్ళందరికీ ఆయనే స్యయంగా పరిచయం చేసేరు. 

మంతి అంతటివాడు నన్ను అంత గొరవంగా చూస్తున్నా నౌకు మతి పోకుండా 

వున్నదం పే ఆది నీ సలహాలు జ్ఞాపకం వుంచుకోడ౦వల్ల నే క దా... నువ్వు 

అన్నావు కదా. ఎ క్క_డౌ త లవంచపద్దు, అడిగి తేనేగాని కులం గోతం పితృ 

పితామహ నామాలు చెప్పొద్దు. అన్నావు. వాళ్ళు అడగాలేదు. నేను చెప్పా 

ఇటు, మీ విధేయుడు [40] 3B 
ne) 



లేదు. ఇంత సంస్కారం అంతస్తూ వున్నవాళ్ళు ఆలాంటి సిల్లీ డిటేల్స్ అడుగు 
తారా! ఊరూ, ఆసులూ, చదువూ సంధ్యా జ్ఞానం దర్చం యివే చూ సేరు, వాళ్ళు, 

మిస్టర్ వేణు. బి. ఎస్సీ ఆనర్స్ (న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్) అనే గుర్ఫించేరు నన్ను 

, నాకు మాతం ఫలానా మా తాతయ్య మనవజ్ఞ్మరా అని చెప్పేయాలని 

“అ అమ్మాయి పేరు (ప్రమీల. పేరుకుతగ్గ పిల్లలే... ఉండడానిశే మో 
ఓ 

గా వర్తించిరాస్తే, తాతయ్యా నువ్వు దెబ్బరాట 
లా అజ 

. రి 
ల 

నతో పడిపోడయేనని నామీద కస్సుమంటాపు. వాళ్ళ 

తి 

a 

a 

అన్నాను కదూ... అంతిచొరవా ధె ర్యం యెక్కడా 

మా కాస్ మేట్ (పసన్న కూడా ఎప్పుడో వోసారి 
32) 

బెదెరినట్టు తలవంచినట్టు, ఆధికుడే నని అంగీకరించినటు cs | 
(అ 

ఏ ఈ | పమీలా.?అమ్మ నాయినో___” & 

దుపుతూంమే నాకు ఆనందబాష్పాలొ స్తున్నాయి, మా మనవడు 

మణిపూస! వాడు హరికేఅల్లుడు కావలసినవాడు. చిన్నవాడయి 
మనవరాలికి మొగుడ వుతున్నాడు. వాడు నా పరువు నిలబెడ 

క్తి (పాణం పోసాడు. 

శ సం we ట్ దూరి అబు చ రా a జీ ల లం ప్రియంగా క్ల ఎట్టురు తిస్పుతోంది తాతయ్య, అంే 

రన్ గీన్ ఎవ్వరూ వుండరన్న మాట,నన్ను ముందు సీటో కూర్చో 
ne) 

టా దు ఇ వ / ళాల త్న ధ్ సు ద ఎర్హు బప్పమంటుంది. ము టాడు తుంది, ఎదురుగావచ్చే బిల్లిం 

గులూ, చ్యొాళ్యాలూ అన్నీ వర్షించి చెబుతుంది. నాకు డ్రైంవింగు రాదసిచెస్తే 
ఖ వంగు నేర్చుకోశాని కన్నాది. ఎన్ని కబుర్లు 

రొ అని ఆర ధం న వ శ శాక బి / గ చెప్పంది. న చబ్బనవఐన్నీ వి ఎైది*-ఇవనస్నీ సను రాయలేను తాతయ్య, రాయ 
+ జి టీల ఆనీ కు. ఇ గ కురు గొ కవత నుష్వు “అబ్బలాటకొ పుగాని నా వల కాదువాబూ, 

a) 
శై జ 

ఉక ఇచ్చ ఇస్సు ఇరా “క క్ష గన్ను వౌళ్ళి కాన బుట్సు, (ఖద, టచర్చు అందరికి పరిచయం 
స ప ర ద. ఆ ము? చేసింది. తను సంగీతం నెర్చుకున్న హాందుసాసీ ఎద్యాంసు రాలు. ఇంగీషు 

అజా 

న (హ్ wim” 
చ గ ఎర్సీబి, కొన్నాళ్ళ సరదాగా అభ్యసించి మానసిన స్క ఎ 

కరో మంత్రిగారి మెనకోడళ్ళు చీఫ్ సెకెబరీ మనవరా 
న హుం మవ లం : = క ఆంచపిటది ద Cw ఆ గ వె మె ‘ + ov aN 

ని 
ఎ ఈ ళో అంజ ఇ] టే మి, an ఎ షా య చ్బ qm ళో లట వ చ్చి 

ల్ 
లగు 

౩3 

శ్ 
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యం గ్మెన్ అండ్ ఏిమెన్_ఎంత మందో! మూడురో జుల్లో డ్మెభ్బెమందికి పైగా 

ఇంతింత లేసి గొప్ప వాళ్ళని పరిచయం చేసింది. నేను చాలా అల్ఫ్బుణ్ని అను 

కుంటూపుండే వాణ్ని తాతయ్యా. కాని అలాకానే కాదు. 

“నేను ఉండడానికిట ఆ పెద్దభవంతిలో వొక ఏరొకండిషండ్ గది 

యిచ్చేరు తాతయ్యా. అక్కడ నాకొక్కడికే |పశత్యేకం. మీట నొక్కితే 
వెంటనే రావడానిక్కూడా ఎవడూ ఉండడు. నిమిషంన్నర పడుతుంది బౌట్ 
హౌస్ల్రోంచి ప్యూన్ రావడానికి, వాడు నా పిలుపు వినగలడుగాని, నేను 

గదిలో మాట్లాడేది విన్లేడన్న మాట. ఆ గదిలో ర్యాతి పదీ, పదకొండూ 
పన్నెండూ_ ఎన్ని గంటలవుతున్నా ఒక్క శ్రీ నాతో కబుర్లు చెబుతూ నొంటరిగా 

కూర్చుండి పోతుంది (పమీఠల. జాగుందా?.... అబ్బే. ఏం లేదు తాతయ్యా! 

సీనాట దాటుతానా? నేనంత తొందరపడ తానా” 

అయింది. వీడి బాధ్యత ఇన్నాళ్ళకి వదిలింది. 

పక షో 3 

ఆ అయిదురోజులూ మావాణ్ని తిడుతూనే వున్నాను, మావేణు గాణ్ని 

మెచ్చుకుంటూనే వున్నాను. 

అయిదోరో జున “వచ్చేశాను తాతయ్యా” అంటూ వచ్చేశాడు .నా జీవన 

దీపం, నా (పతిజ్ఞా పాటవం, మా వంశ _పతిష్టా పాలకుడు, మా మనవడు 

వేణుగో పాలుడు, 

వెనకాతల అప్పరసలాంటి అమ్మాయి సిగులొ లక బోస్తూ లోపలికొసోంది 

“ఆరి సీ దారుణం తగలెయ్యా! వెంట పెట్టుకు మరీ నొచ్చావా 

యేమిటి?” అనుకుని గుడ్డు రేలేశాను. 

“కమిన్ సరస్వతి! ఈయన మా తాతగారు. నన్నింత వాణ్ని చేసిందీయనే!” 

అన్నాడు వేణు నన్ను చూపెడుతూ. 

“నమసాంరయంవండిో ఆని ఆపిల్ల వినయంగా నవ్వింది. మా వాడికి తగిన 

ఈడూ జోడూ, వొడ్లూపొడుగూనూ. 

కాని సరస్వతంటున్నా డేంవింటి. అని మొహం వేలేశాను, ఒహవేళ 

పేరూ గటా మార్చుకోలేదుగద'! 
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“ఏమిటా వేణూ యిది? నేనెవరో ఆ పిల్లికి చెప్పేవు; వాగానేవుంది; 

కాని ఆ పికవరో, కథా కమామీషూ నాకు చెప్పక శైద్నుటా?” అన్నాను లేని 

నవ్వు తెచ్చుకుంటూ. 

“చెప్తాగా!” మావేణుగాడు; అప్పుడుడప్పుడు నేను నవ్వుతూ వుంటానే 

అంత గడుసుగా నవ్వేడు. అటు తిరిగి “సద, సరస్వతీ? లోపలికెళ్ళు. అమ్మ 

ఉంటుంది. నమస్కారం చేసి నిన్ను నువ్వు పరిచయం చేసుకో, నే నిప్పుడే 

తాతయ్యతో మాట్లాడి వచ్చేస్తాను. అమ్మ దగ్గిర దేనికీ మొవామాటపడకు మీ._ 

కాఫీ అడ్ తయారు 3 చేయించు. ఆత్తా కోడలూ వొక మైపోండి” అన్నాడు, 

ఎన్ని నెర్చెడు, వేణుగాడు! అగా ఆ అమ్మాయి "పెంపుడు పొవురంలా 

వాడి మాటలకి మెత్తగా అందంగా ముడుచుకుంటూ. లోపలి కెళ్ళింది. 

“ఊ,” అన్నాను. కథ చెప్పు! అన్నట్లు. 

“ఈ సరస్వతీ వాళ్ళది. పాలకొండ తాతయ్యా. అప్పుడు ఫోటో చూసే 

చెప్పనే. ఆ పిలై అన్నమాట, హె దాబాదులో వీశ్ళన్నయ్య ఉద్యోగం 

చేస్తున్నాట్ల, ఇంటికి దిగ బెట్టనున్నాడు. కొన్నాళ్ళు మనింట్లో ఆలవాటయ్యేక 
వెళుతుంది.” 

“షటప్ర్కా సెల్?” అందామని వుంది. కాని అల్లారుముద్దుగా సెంచానే 

అంతమాట అననా? 

“ఇదేంటా నాయనా ఇదిఫొ అన్నాను, 

“అంతే తాతయ్యా. ఇంశేమీ అనకు. నుప్వు కోస్పడతా చ మోనని 
హడిలిపబోయాననుకో, మా తాతయ్య బింగారు:”"అంటూ నామీద దకొచ్చేడు పె ఎణు,. 

“ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం నువ్వు చెప్పినట్టు చెయ్యలేకపోయాను 
తాతయ్యా” అని గుస గుసలాడేడు. 

“సుద్రి (వమీల_ ఆ అమ్మాయి మంచిదే అన్నావు కదురా, నువ్వు... 

ఆ ఉత్తర ౦ అదంతా?” అని రాళ్ళు తన్నుకున్నట్టు తడ బడ్డాను, 

“అదంతా నిజమే తాతయ్యా, ఆ అమ్మాయి నాశెన్నో నేర్చింది.... కాసి 

నాక్కావలసింది పెళ్ళాంవాట మొగుడా?" ణ్ 
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(“నివేదిళ” మాసప్యతిక- ఫిబపరి.. మార్చి 1979) 

చదివించే కథ 
చెరు. కలము చకార ముల పం మం మం యము. చమ రాం మలం దర మం మం లు. శమం తము. 

“ఎదుగుతున్న కొడుకుల్ని స్నేహితుల్లా చూడు” అన్న ఆంగ్ల సూ. క్తిమీద 

నమ్మకం అని నా ఉద్దేశం. 

“తాదేతార్హని గాని.కుటుంబ సభ్యుల్నిగాని తస్పుచేసినా అదమాయించలేని 

అప మర్దత” అని మా ఆవిడ ఉదేశం. 

“సీ నెత్తిమీద చేతులు సెసేస్తున్నాసరే. అనతలివాడిపట్ల కోధం 

తెచ్చుకొ శిలని మంచితనం” అవి నౌ స్నేహితుల ఉదైశం. 

ఏదో. ఒకటి..కారణం; కాని కార్య ౦ యేమిటంటే. వెతికి వెతికి ఇంగ్లీషు 

మీడియంలో బోధించే కాలేజీ కనిసె ట్టి, 'రాంట్లో చదవ్వేసిన మా అబ్బాయి 

బొత్తిగా “(కమశిక్షణా రహిత౦గా వర్తి రిస్తూ వుంచే చదువును నిర్హత్యం 

చేస్తూ వుంపేనేను పల్లెత్తుమాట అనకండా "పూరుకోడం జరిగింది కొన్నాళ్ళ 

పోటు. 

చివరకి ఫస్టియరు హో ఫియర్తీలో వాడికి చివర్నించి ఐదో స్థానం వచ్చిం 

దనితెలిసీ కూడా వాజ్జీ నేనేమీ అనలేక పోడం సంభవించింది, 

ఏమీ అనకపోడ ౦... అంటే బొత్తిగా యేమీ అనకపోడం కాదు. నేను 

ఆ"రోజు వాజి దగ్గర కూచో బెట్టి చేసిన "పనికి మా అవిడికి నా మీద చ్చిరెక్తు 

కొచ్చింది, 

ఏం చేశానం పే... 

భమిడివాటి కా మేశ్వరా వుగారి 6క్రాల్రక్షే పం” పుష్టం తీసీ, అందులో ఒక 

జోక్ చదవమని యిచ్చేను, మా వాడికి. 

తండి: ఏమిటోయ్, సీ చదువు రోజు రోజుకీ యిల్లా గుంట పుప్వులు 

పూస్తోంది? 
కొడుకు: ఇప్పుడేం జరిగిందని నీ యిది? 

తండి. ఏమీ లేదు. నువ్వు క్లాసులో చివరివాడివటగా! 

కొడుకు: తప్పంతా గుర్నాధానిది నాన్నా! 

తండి: వాడేం చేశాడు, మధ్యన? 
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కొడుళు: ఇన్నాళ్లూ కాసులో చివరివాడు వాడే, అసలు! 

తండి: జ తే? 

కొడుకు! వాడీ మధ్యనే టి. సి పుచ్చుకు పోయాడు మరి. 

ఈ జోక్ చదివాక మా అబ్బాయిలో నేను ఆశించిన రియాక్షన్ ఎ వొచ్చిం 

చని నే నసుకున్నాను, ఎందుకంటే, మర్నాటినుంచి కొంత యింటిపట్టున 

వుండడ ౦, వాళ్ళమ్మ సరుకులో కూరలో తెమ్మంచే”నేను చదువుకో వాలమ్మా!” 

అంటూ బజారుశైనా వెళ్ళక పోడం జరిగింది, ఎలాగో ఫస్టియరు చివర్న జరిగిన 

చ్రీత్షల్లో డిటెన్ కాకుండా వొడ్డెకా గాడు 

“ఇంగ్లీషు మీడియం అంటేనే (క్రమశిక్షణ. వాడు చదవకపోడ మేమిటి? 

ఏదో ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కాక్క సమయంలో కొంత నిరతం. అంతే!” 

అని నేను తృ ఫిపడి మా ఆవిడతో అనడం జరిగింది. 

మళ్లీ "సెకండియర్ “క్వార్టర్లీ*లో గురికి జానెడు దూరంలో పాస్ 

మార్కులు. తప్పి మా పొడు వెనకబట్లాడు. “ఇదేమి|టా నాయనా?” అవి 

అడగడానికి నాకేదో అడ్డు వచ్చింది. దాన్ని" నా నమ్మకంతో ముడెట్టాలో, మా 
అవిడ ఉద్దెశానికి భాష్యంలా వాడాలో, మా "స్నేహితుల అభిప్రాయానికి ఫల 

(కుతిగా "సేర్కొనాలో నాకు అర్ధం కాక కాబోలు, నానోట మాట రాలేదు. 

0 0 0 

“పక్క వాటాలో కెలిపతి శాన్త్రీగారికి వప్పచెప్పండి పిల్లాణ్నీ” అంది 

మా ఆవిడ. 

నాకు కొంచెం భయం వేసింది. 

ఆయన కరుకైన మనిషి. 

రిశ్రైరవడానికి పదేళ్ళ ముందర వెళ్ళి చేసుకున్న ఉమాపతి శాస్త్రిగారు; 
ఆ వయసులో (ప్రారంభించి, మరీ లేటయిపోతోందని భయప డిపోయినవాళ్ళాగ; 
వరసగా ముగ్గుర్ని కన్నాడు, “హైస్కూలు హెడ్యాస్టర్ గా రితైరె. పిల్లల 

వులకి కాన్వెంట్లు పుష్కలంగా పున్నాయని యీ వూ గారు చేరారు వాళ్ళే, 

వన్న వూళ్ళో పొలాలు కవులు కిచ్చీ, ఇల్లు అమ్మేసుకునీ, మా పక్క వాజాలో 
చేరి ఆరునెలలు అయింది. 

ఆయస పిల్లల్ని ఆనే మాటలూ, కొనే దెబ్బలూ...... ఈ గోడలు సం 

రండా నా కంటి 'పడితే__.ఒక్కపూట కూడా తృప్తి పిగా అన్నం తినలే 

_--అనిపిసుంవె, 
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టి అధి ళు ఆర్త వా క్రి 66 మ ర నళ | గట్టిగా పన్నెండే )0డవు, పెద్ధ డికి ముష్టి లబ్లుకో డ కా ఆన్నం 

తినగానే నిద్దరేమి[ట్రా? లేచి చదువు, పిలక్కి. తాను కట్టమంటావా? చదువెలా 

వస్తుందిరా భాంఛేత్?సరవ్యతీదేవి సీ చైనా జాకీ అటా?” (రాయగరిగినంత 

మర్యాదగా లాసేను-ఇలాగ, పెలాణి చదువుకు కూర్చో పెను మారం, 
గారి న్ రు లీ 

తొమ్మిదోయేడు, ఆడపిల్లకి “బాత్ రూమ్లోకి తువ్వాలు పట్టి కెళ్ళకుండా 

వెళ్తావుకే దొమ్మరి ముండా, ఈ మాటు బాత్ రూమ్లోంచి తువ్వాలడిగేవో 

చూడు. బు|ర గొరిగించి, పిండి చుక్కలు 'పెటించేసానుో*. ఇది ఆ పిల 
రు అజో యి 

ముండతో సంభాషణ, 

ఎనిమిదో యేడు రెండో వాడికి, “*కళుు' "పై 
స్ ల | ళు 

'యేమౌతుంది, రాయి తగలక! మళ్టీ ఏడుపొక టీ, సిగ్గు లేకుండాను 
మూనావా, పీక నొక్కేమంటావా, పింజారీవెధవా "= ఆ విధంగాను. వాణ్ని 

సముదాయించడ ౦. 

ఆయనకి_కురాణ్ని వప్పగించమంది మా ఆవిడ, వాడికి (క్రమశిక్షణాం 
చదివే అలవాటూ యేర్చడ్డానికని. 

వాళ్ళ పిల్లలు ముగ్గురికీ ఉదయం ఏడింటికి కాసులు. ఆ వెళ్ళడం 

మధ్యాన్నం పన్నెండు గంటలవరకూ రారు. మా వాడికి పది గంటలకి కారేజీ, 

ఉదయం ఏడు నుంచి తొమ్మిదిన్నర దాకావాణ్ని ఆయన అజమాయిషీలో 

పెటేసే ఒక్క నిమిషం కూడా దిక్కులు చూడనియ్యకుండా యమ కాపలా 

కాసాడు. అది మాతం నిజం. 

“గురాన్ని నీళ్ళదాకా తీసికెళ్ళగలం. కాని నీళ్ళు తాగించరే మే మో?” 

అని సందేహం వెలిబుచ్చాను. మా ఆవిడతో. 

“గుర్రమో గాడిదో; ముందు వాడు చెడిపోకుండా చూడండి. ఆ 
తరువాత వాడికి యోగ్యత పుంటే దాగుపడతాడు. లేకపోతే లేదు!" 

ఆ విధంగా జరిగింది: నేను మావాణ్ణి ఉమాపతి శాస్త్రీగారి కొప్పగించ 

డొనికి వప్పుకోడం. 

“మీరేమీ ట్యూషన్ చెన్నక్కల్లెదండి. ఊరికే కనిపెట్టుంటే చాలు, 
రోజూ వోగంటపాటు ఉదయం. వోగంటపాబు సాయంకాలమూనూల 

అన్నాను. 

“ట్యూషన్ చెవృమన్నా చబుతాను. ఏం: మనకి రానిచదుపులా 

యేమిటి? మీడియం ఇంగ్లీషన్న మాట కాని చదువంతా దౌకేను!” అన్నా 

రాయన, 

చదివించే కథ 319 



అడే వాడికి ఇషం వండదే మోనండీ” అని మొహ మాటపడ్డాను, 
| యి 

“ఇషం లేకపోతే వాణి వాడిగదిలో కూర్చొమనండి. నాకు అచ్చుపు స్తకం 
వః ఈ 

pe క గా _ ది 99 
యిమ్మనండి. లెక్కల్హి సైప్పుల్లోన హో యిక్క_ ణ్లీంచే చె ప్పెస్తాను. 

వంతిబాడు కాడని నా కెప్పుడూ అనుమానంకెదు. పొతకౌలం౦ంనా టి 

సరు. మెకుళైనస్పటి నాటకం యాకరలా అలుపులేని గొంతుక ఆయనది. 

“పం నాన్నా నను, “అరుపువీచుడు” గారి దగ్గర టూ్యషనుకి సెడ్తు 

తున్నా వా?” అన్నాడు మావాడు ఆ సాయం[త౦0. 
i 

“ంరుపు వీరుడా?” అన్నాను బోధపడక, జవాబు చెప్పొచ్చా లెదా అని 

ఆతోచించో, లేక నాకు ఇబ్బందికరంగా " వుండచోయే ఆ జవాబుని ఆహ్లాదకరంగా 

“మెల పువీదరు. అన్న సినిమా వొచ్చిందికదా. దాంతో రెమ్ చేనూ 
, . b= ది 

మా ఫెండ్స్ శాత్రిగారికి “అరుపువీరుడు? అని నిక్నేమ్ పె శుర్నాన్నా” 

“బంక వాడు ఆయన దగ్గిర ఎం చదువుతాడు?” అనుకున్నాను, కాని ఆశ 

వదలక న్నాను! “ఆయన స్రీ దగిరకి రాకంశా, నువ్వు ఆయన దగ్గిర కెళ్ళ 

కుండా చెపాడు తెలా 

2 

దే తమాషా, ఆయనకి పెలిపతీ తెలుసు. 

వాడి మొహం హటాత్తుగా తెల్లబడి పోయింది. “అయ్యచా బోయి 

అన్నాడు. 

నేను విజృంభించాను, “అం "క్రీ తెలుసుగా, నువ్విక్కడ లెక్కలు చేస్తూ 

వుంటావు, పరధ్యానంగా ఎనిమిది తొ మ్ముదులు ఉద్బయ్యారు అని వేసే సీవనుకో, 

ఆయన అక్క ణ్నించి డెబ్బయి రెండు వెయ్యమని అరవడ మో, లేకపోతే ఆయన 

అలా చెబుతున్నట్లు పీకు స్ఫురించడ మో జరుగుతుందన్నమాట .” 

మావాడు నిశ్శబ్దంగా తలవూపాడు, కొన్నికణాల (కిందట ఉమాపతి 
శాస్త్రిగారికి నిక్నేమ్ “అరుపుఏరుడు” పెట్టిన సాహసి వీడేనా అనిపించింది. 

“నికు నమ్మకంలేదు" గావును, జరి పతీమీది అన్నాను మళ్ళీ నేను. 
“అబ్బే, అదికాదు నాన్నా ...చదివాననుకో, బెలిపతీ, క్రెయిర్ వాయిన్స్ 

యిలాంటి వాటిమీద. కాని ఉమాపతిళాత్త్రి. గారికి... 

“ఏం ఆయనకి ఉండకూడదా అలాంటి శక్తి ) అంత చదవగా కనబడు 
తున్నారా, ఆయన సీకంటికి?"” 3 
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జి స్పాజద్రీ నౌన్నా. నేనన్నది అదికాదు అని మావాడు తప్పుకున్నాడు. 

3k ప్లు షో 

నాలుగు దోజులయింది. 

ఆఫీసునుంచి త్యరగా వచ్చేశాను, తల నొప్పిగా ఉంచెను. దాన్లో ఆపో 

మింగి కాఫీతాగి మరీవొచ్చాను, 

మూ వాడు లెక్కల పుస్త కం ముందేసుకుని రఫ్ బుక్కు సాడుచే! స్తున్నాడు. 

“నాలుగో లెక్క రాగానే సంబరం కాదు. ఐదోది చేసిచూడు తెలుసుంది” 

అని శాస్త్రిగారు పొరుగుదాటాలో ౦చి గట్టగా అరిచాడు, - 

మావాడు ఉలికి- పడ్డాడు 

ఏమిటా అని రవ్బుష్క లోకి చూశాను, ఐదోలెక్క_ చెయ్యడానికిగాను 

అంకశేవేసి, అచ్చుపుస్తకంలో లెక్క అర్ధంగాక గుడ్డు మిటకరి స్తున్నాడు ఇంత 

సేహపూను. 

నేను సప్వుటుంటూ ఇంట్లో Sa మా ఆవడ లోపకేదో పనిచేసుకుం 

టోంది, “లెక్కల పుస్తకం యింకో కాపీ కొని ఉమాపతి శా స్త్రీగా రికిచ్చే వా? 
అని అడగాలని నౌ ఉద్దేశం. 

మళ్ళీ రెండురో జులై ౦ది. 

ఆదివారం, ఉదయం పదిగంటలు కాలేదు. 

మావాడు న్యూస్ పేపర్లో మేగజైన్ శెక్షన్ చూస్తున్నాడు. 
“ఆ పనికిరాని రాతలు చదవకపి వోత్తే ఇంగ్లీషు పుస్తకం చదవరానురా, 

భు పఫవా! మొన్న పరిక్షలో ఎనొ ఉచ్చేయి మార్కులు? నూటికి తొమ్మిది ' 

అని అరిచాడు ఉమాపతి శాస్త్రిగారు గోడ అవతల్నుంచి. 

నేను మా ఆవిడకోసం కళ్ళతో వెతిగాను. 

రెండో డోసు కాఫీ గాసులో పోసుకుని ఏమీ యెరగనట్టు హ ౦సనడకలొా 

వస్తోంది, ముందు గదిలోకి. 

మావాడు నిశ్శబ్దంగా ఇంగ్లీషు పుస్తకంతీసి చదవడం గమనించి నవ్వు 
కున్నాను. 

కాఫీ తాగి గ్లాసు అక్కడ పెట్టాను. 

మావాడు పుస్త కం మూసి వెనకింటిలోకి వెళ్ళబోతూంటే గ గాసుకి కొలు 

త్రగిలి పెద్ద చప్పుడుతో దూరంగా పడింది. 
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“సున (పతాపం మేం వేటు. ఉమాపతి శొ గారే చదివిస్తున్నాయ” ఆంది 

మా ఆవిడ, నవ్వకుండా నూ, 

శల ఇద ఇళ్ళ సం యళ చం జలం మ్ “) 25 సువ E095 ఎప్పటికప్పుడు ఎడం చేస్తు న్నదీ చెబుతున్నా వా? 

“నా మొహం, నాకంత తీరుబా పేద 

“ఆయనా యింటివగ్గిరే పుంటారు, నువ్వూ ఇంటిదగ్గి రే పుంటావు ఏం, 

“నేనేం చెప్పలేదు సు మండీ. ఆయనే, సమయానికి సరిపోయేటట్టు ఏదో 

కేకపెడతారు. మొన్నొకసాశి ఏమయిందం పే, మనవాడు కాలేజీ నుంచి 
] సిరాడు, కాలితో, ఆ స్పీడుకి ఒకటి వెళ్ళ మంచం 

మీద పడింది, సరిగ్గా సమయానికి అపాచ్యపువెథవా, చెప్పులు మెడకి క 
కుంటావుటా!? ఎని పెద కేక పెట్టారాయన. హ హడిరిపోయి మనవాడు వెంటనే 

దాన్ని తీసి క్రి ట్రెక్ (కించి వగూటితో పొందిగ్గా పెట్ట మంచంమీది దుస్పటి చులిపాడు. 
వాడు మొహం తడుకో్కటవా నికి దాత్ వూంలో శేళ్ళగానే కిటికీ తలుపుతీసి పక్క. 

౬ ల zh ౬ ౬ రం & 

సల్ వ) 
- టి 

వొటాలొకి చూళాసు. బొళ్ళ సపెనవొడు బూట్లు సొలిష్ చేసుకుంటున్నాడు... 

“ఎంటే అంతకు ముందు వాడా చెప్పులో ఏటో కోతిపని చేశాడ న్న 

మా 'పేగా” 

“మనవారికి య లిసతీ ఆంటూ చెప్పార్దగా. అంతకు ముందు 
రి వీడు సైకిలుకి ఆయిలు వేస్తూ (_పెద్ద్యబష్తో 

డు. అది కొంచెం డబడబలాడి డెంది, ఇంతట్లో కే 
ఆ రసన. జెష్టవింవా, వకీలు | ంకనారి పోతుందిరా... అసి అపిచాడు, మదో 

ప్ట్గ్డని బూటుకాలితో తంతూ వను లం 
మాటు మనవా దు డొదొమెటు చిగుతూ 

శః చివాట్లూ వసున్నాయని; తనేం 

వివకించించి. 
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జూ 

ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షలు చాలా జాగా రాసేడు మావాడు. ఆ లరనాత 

వాడు అలా హింసపడ్డం భరించలేక టెలిపతీ లేదు ఏంలేదు. అంతానట్టిది. అను 

కోని సారూప్యం---అంటూ వివరించే ఒక పుస్తకం తెచ్చి వాడి దృష్టినాకర్షించే 

విధంగా పెట్టాను, 

ఆ సాయంకాలం ఆ పుస్తకం అక్కడే బోర్తించి వుంది. చదవడం ఐపో 

యిన సూచనగా. 

దాంట్లో మావాడి దస్తూరీలో పెన్సిల్తో రాసిపుంది లాగ. “మొదల్లో 

దివ్యదృష్టి అనే మంచి పేరు వుండేది దీనికి. కాల కమాన నాస్తికత్వం. పెరిగి 
ఈశకి, దశ కి. గా (పచారం అయింది. మామూలు మనిషికి ఆందుబా టులో 

పండి నుంచిని సాధించగల ఈ శక్తి గురించి తెలుసుకోడం, దీన్ని పొందడానికి 

[పయత్నించడం మన కర ర్హవ్యంలి 

“లిపతీ గురించి చదవాలి. వీలుంటే (ప్రాక్టీస్ కూడా చెయ్యాలి” అను 

కున్నాను ఆ కొత్తతరం నమ్మకం స్వీకరించి. x 



(కాకినాడ లిటరరీ ఎసో సియేషన్ శత వార్షికోత్సప (పత్యేక సంచిక 1978) 

“సరి గప్రద-వుని*"'' మోహ(నురాగం 
TT TTT PY TIT LUT LUTION UL 

ఆరోహణ 

నవ్వింది! 

“ఫరవాచేదు! లైన్లో పడకే ౫ ఆనుకున్నాడు మోహనరావు. 

సొయంకాలంనించి ఈమా(తం నవ్వు దొరకవెదు. 

తేరి పాఠచూసిన వాళ్ళున్నా, 

సక్క_కి తిరిగి ఉ మేసిన వాళ్ళూ, 

మరుచటి చూపులో నిప్పు చిమ్మినవాళ్ళూ వున్నార కాని 

ఆదర దరహాసం వెదజల్లి నవాళ్ల లేరు! 

చంపేస్తున్నారు, రకరకాలుగానూ, 

మూడు గంటల శం వృధా అయిపోయింది. ఇహ కాళ్ళీడ్నుకుంటూ 

యింటికెళి పోవలసిందే కాబోలనుకుంటూ వంసే. 

తన పాలిటి దేవతలాగ; నూట ఎనభయ్యెనిమిదో నెంబరు బస్సులో 
ముందు నుంచి ఎక్కుతూ తనని పరీక్షగా చూసింది, నవ్వింది! 

తనూ ఎక్కాలా వద్దా అనుకుంటూ వుం'ే కిటికీలోంచి తనవేపు తొంగి 
చూసింది. . 

ఏక్కశ్మేని బలమూ వొచ్చింది దాంతో, 
ఎక్కులేనివాడే; ఎలాగో యె క్కే శాడా బస్సులో మోహ్మనావు. 

మోచేతుల్తో జనాన్ని పొడుచుకుంటూ ముందుకి చొచ్చుకు పోయా డఖి 
మన్యుశ్నాగ. 

అభిమన్యుళ్ళాగ వెనకొచ్చేసే వుదేశం పెట్టుకుని ఎక్కలేదు. 
ముందుశే ఇ వెళిపో వాలీ ఎంతదూర మైనా ఈ 'ఎఫయిర్లో నని తెగించే 

యెక్కాడు. “నభయం, నలజ్డా!).... అంపే ఆర్హం_ వెనక చూస్తే 'వనకేనోయ 
అని కదా. 

అలా ముందు సు కెళిప్తొల్లి ఆమె కూచున్న చోటికి కొద్దిగా వెనగ్గా నుంచు 
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అంతరంటా ముందు కెళ్ళడొసికి పీల్లేదు 

అక్కడంతా యితర స్రీలు, 

వాళ్ళంతా (ప్రస్తుతానికి పర స్త్రీలుగా అవుపించారు. ఎవరిమీదికీ చూపు 

వెళ్ళడంలేదు. 

తన నెప6లా చూస్తున్నది గమనిస్తున్నది పట్టింపుకి రాలేదసలు, 

స్టాపు స్టాపుకీ వెనక్కి. తిరిగి తనవేపు చూస్తూనే వుందామె. 

“నేనున్నానా లేదా అని చూస్తోంది” అనుకున్నాడు, 

ఆమె యెప్పుడు చూస్తుందా అని కళ్ళు అజటేసే పెట్టి వుంచాడు. తను 

దిగిపోతే వెనకాతలే దిగిపోతుంది; అది గ్యారంటి. 

కాని... ఈ రూట్లో ఎక్కడ దిగీ లాభం లేదు. ఒంటరి స్నేహితుల 

రూములు లేవు. ఎరిగున్న లొద్దీలూ లేవు. 

ఆమె యెక్కడ దిగుతుందో అక్కడె తనూ దిగి, వీలుంటే కూడా వెళి 

ఫోవాలి. అదెతకణ క ర్రవ్యం. 

ఇంటి కెళ్ళుంది కాబోలు. చేతిలో కూరల సజ్జా వుంది ఆమెకి. అదీ 

మంచిదే. “సంసారపక్షంగా” వుంటుంది! 

ఇల్లైక్క- డో కనుక్కుం కే. యెందుక్ర నా మంచిది; ఎప్పటికి నౌ మంచిది! 

ఆరు స్టాప్పులు దాసేక అయిదు సెకండ్లపాటు తన చూపులో చూపు కలిపి 

పుంచింది; నప్వుతో ముగించిందాచూప్పుని, 

అంశే.. అంతసేపూ తనకా దృష్టి వుందా లేదా అని చూసి చూసి, 

ఆలోచించి, ఆ సుదీర్హ పీక్షణంలో ఆరని నా కోసమే వస్తున్నాడు అని రూడి 

చేసుకుందన్న మాట. 

అలా రూడి చేసుకుందని తనకి తెలియడానికి, తన అంగీకారం తెలప 

డౌనికి నష్విందన్నమాట! 

తరువాతి స్టాపులో తను దిగిపోతానన్నట్టుగా ఆమె కండక్టర్తో చెబు 

తోంది. అది రిక్వెస్టు స్టాపు. ఆపనుని అడిగితే. తప్ప ఆపరు. 

తనకి తెలియాలని కూడా, ఎదర ఆపమని మరీ మరీ అంగికంచేసి చెబు 

తోంది. 

“గెడా, భయపడకుము; 

నేను సీ వెంటనే వున్నాను!” 

అనుకుంటూ తరవాతి స్టాపులో దిగిపోడా నికి బస్సులో జనాన్ని నెట్లు 

కుంటూ వెనక గేటు వరకు వొచ్చేశాడు మోహనరావు. 
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ఆతని *లత్య మే * వేరుకదా, 

తోసుకుని గేటుదగ్గిరి కొచ్చేసరికి బస్సాగింది. 

ఆమె చటుక్కున కేచి ముందునించి దిగడం గనునించి చకచకొ దిగి 

ఫోయాడు మోహనరావు. దిగినవాళ్ళు యిద్దరేా 

బస్సెళ్ళి పోయింది... 

ఆవరోహణ 

చిరునవ్వుతో ఆమెని సమీపించాడు మోహనరావు, 

ఆర్చి ఇల్లెక్క డండీ?” అనడిగిందామె. 

“మా ఇల్లు... బర్కత్ పురాలోనండి._. అయినా ఇంట్లో బాగా లేదండి" 

“బాగాలేక పోవడ మేమిటి?” కళ్ళ లోకి చూస్తూ అడిగింది, అసలేమీ అర్థం 

కాన్వే. ఆ _పశ్న అర్డం! 
“దెబ్బ తినేసాను!” అనుకున్నాడు మోహనరావు. 

ఆ ప్రతిపాదన తననించి రావాలని ఆమె ఎదురు చూస్తోందన్నమాబ!_ 

సహజమే కదా............ రెడొచ్చినటయింది.... మళ్ళీ మొదలెట్టాలి. 
G శు శు 

“శెమెంతై దండి; నా వాచీ ఆగిపోయింది.” 

“ఎనిమిదీ ఇరవై,” ఆమె వాచీచూసి చెప్పింది. 

“మీ ఇల్లు ఇక్కడేనా?” 
ఉం 

“కానండీ.... వరంమంజిల్ కాలనీలో వుంటున్నాం. వస్తారా? మా 

వాళ్లేరు........ నైట్ డ్యూటీ యివాళ” 
“హాయ్, హాయ్! మంచి సమయం... నక్కని తొక్కి వొచ్చేను 

అనుకున్నాడు మోహనరావు. 
“ఇం కెవరుంటా రింటో?” 
“పిల్లాడుంటాడు.... .... నాలుగో కాను” 
మెల్లిగా నడుస్తున్నారు. కాలనీ గేటు దాటి లోపలికొచ్చేరు. 

అ ప యుంటికి 6 రావచ్చా?” 
4 

కేస పదయం రాండి; నెంబరు” చెప్పింది, “అప్పుడె తే ఆయ 
యెలా 

నుంటారు. 

326 భరాగో సమ్మగ ఉథా సంకలనం 



కొంపదీసి తెలిసినవాళ్ళా యేమిటి? ఖంగుతిన్నాడు, 

“ఇప్పుడోసారి వొచ్చి ఇల్లు చూసి వెళతాను. రేపు మళ్ళీ వసాను. 
అజయ 

పొద్దుట మళ్ళీ నెంబర్లు వెతుకోోడం కషంకదా!” 
ది ౧ ర్ క్ అవి చ న అబన ఖల a లల కు *రెపం జే రెప్పొద్దుకే కాదనుకోండి. ఆదివారం అయితే ఆయనకి 

ఆఫ్ పూర్థిగా యింటిదగిం వుంటారు. నెంబరుంచే మా ఇలు సుళువుగానే hy a2) 

కని పెట్టొచ్చు. ఇకాడ నెంబర్లు అంత అ_స్టవ్య స్తంగా పుండప్.” 

*సహ్రోసీ మీ అబ్బాయిని వోసారి చూసి వెళ్తాను, ఎందుకో మీ ఇంటివరక్రు 

రావాలని నాకుంది. మీకేమో యిష్టం వేనటుంది. ఇంతదూరం తీసుకొచ్చి 

వెనక్కి పంపేడం అన్యాయం .” 

“ఇష్టం నేకపోడ మేం? తప్పకుండా రండి.” ఆమె నడక జోరు చేసింది. 

అమ్మయ్యా' కనికరించించ._ ఇంక ఏళ్ళింటి కెశ్ళేలోగా మరిన్ని 

మాటలు పొయ్యాలి! 

“అప్పుడప్పుడు కనిపినూనే వుంటారు మీరు, కౌని మాటాడానికి అవ 
అం a 

i స దెప శ వౌళ్ల ణా a వష జామ నే 1 త్రి కాశం యివ్వలే దెప్పుడూనూ ఇ అదృష్టం వుంది కనక నే నెక్కిన 

బస్సులో నె మీరూ యెక్కడం జరిగింది అన్నాడు. 

ఆమె ఆగింది. అతనూ యాంత్రికంగా ఆగాడు. 

“నే నెవరో గుర్తు వేరా, అసలు మీద” 
చు 

“మీరు... నేను... గుర్తు పట్టానుగాని __” నీళ్ళు నమిలాడు. 

వాళిదరూ ఆగినచోట పున్న ఏలక్తి9క్స్ లెట్ కాంతితో ఆమె కచ కన 
ఇది చ రుంజ (ag) 

బడాయి. కౌని కనిపించిందల్లా చూడగలిగే కళ్ల అతనికప్పుడు లేవు. 
G 

“సే నవరో అనుకుని నావెమ. ఇ 
ప్రా 
ట వచేేసున్మృటుంది, మీరు. అయో. ఎమ్ రస్ 

రామ+” అని చీర్హం తీసిందా మె. 

Ca 9 
ఉలి అక అ ఖతి ళి ఇలకు 

చూశానని అటా అనుకున్నా రేమో........ పరీక్షగా చూసేవరకు నాకూ మీరె 
గా 2 

వరో గురు రాలా. 
అజాత 

కర్రలాగ మరి!” 

“ఇప్పటికన్నా నేనెవరో మీకు గురుకొచ్చానా? డచాయించి అడిగింది. 
అలానే 

తల అడ్డంగా ఆడించాడు; విధిలేక. 
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“నాలుగు నెలల కిందట మీరు ఏక్సిడెంటయి ఉస్మానియా అస్సృతిలో 
చేరరా. 

గా 

జేరానుఆ నాకోసం రోజూ మావారు వచ్చేవారు. ఓరోజు ర్మాత్రి డాక్టర్గారు 

సన్ను చూడ్తాసిక లేటుగా వసే మావాత ఆయన్ని ఆడిగారు.... ఏం సార్ 
Ga pars 

అెటుగ వచ్చేరని.” “పాపం వొక అచ్చాయి ఎక్సిడెంచె కేజుదాల్తీలో అడ్కెట 

య్యాడు; అతనికి బిడ్ కావాల్ఫొచ్చింది; ఆ విషయంలో కొంచెం ళన్గన భర్జన 

జరిగింది; హోసి టల్లో ఆ(గూపుబ్లిడ్ సిసలు స్టాకులేక పోతే డోనర్హకి అర్హింటుగా 

కెబురెట్టి రాడంవల్ల. ముంది.” అన్నారు డాక్టరుగారు. ఇంతకీ బ్ల డ్ దొరికిందా 

అని మావారు ఆదుర్దాగా అడిగారు. దొరకడం కష్టం. ఈ రా; (తి 12 గంట 

లోగా బ్ర డ్ ఇవ్యక పోతే అతని పరిస్టితి ౩ (ప్రమాదకరంగా తయారవ్వచ్చు అ 
చెప్పారు దాక్టరుగారు, వెంటనే మావారు కేచి, పదండి. నా బ్ర డ్ పరిపె oe 

యిసాసని ఆఫర్ చేశారు. _(గయూపు సరిపోయింది. ఆయన మీ వొక సీసా 

రక్తం యిచ్చి మిమ్మల్ని (పమాదంనుంచి తప్పించారు. మర్నాడు నేను కుతూ 

హలంకొద్ధి డాక్టరుగార్ని పర్మిషన్ అడిగి, మీ బెడ్ దగ్గరకొచ్చి అప్పుడే 

చీల 

అగ ఉగ సృహ వస్తున్న మిము శ్రిల్ని పలకరించాను;._. 

“అదీ మన పరిచయం!” 

మళ్లీ ఆమె క్రి కళ్ల లోకి చూద్దామని _(పయత్నించికూడా, 

తల ఇవక__ 

చించిన మొహంలో లోతుకు పోయిన కళ్ల లోకి సూటిగా పడుతున్న ఆమె 
కౌళ్టనున్ని మశ్హైల కాంతి పరావ రన కిరణాల ధాటికి తట్టుకో లేక... 

“థాంక్సండి: వస్తాను” & అని వచ్చినణ దార్నే వెళిపోయాడు మోహన 
రాజు; తప్పంతా న నాలో (పవ హిస్తున్న ఆమె.భ ర రకా 

అనవా 

కుంటూ, 

స్లో 
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(జ్యోతి మాసవ్యతిక; జులై 1981) 

మంచివాళ్ళు కూడా ఉంటారు 
చలా వాదమా ల్ల శిలని ణంల నయా; ఆడాడు 

త me 

నాన్నగారు మా కంపెనీని పెంచిన విధానంలో, పోలీసు అధికారులలో 

నిత్యం సత్చంబం ఛాలు కలిగివుండడం ఒక అంశంగా పరిగణించి అనుసరినూ 
Ep] 

వొచ్చారు. అంతేకాక, నుబ్బనర్నయ్యగారు డిప్యూటీ ఇన్ స్పెక్టర్ జనరర్ ఆఫ్ 
ఫోలీస్గా ఇటీవల చేరిన సందర్భంగా జంటనగరాల్లోని కొందరు ముఖ్య పారి 

శ్రామిక వేత్తలు ఆయనకిస్తున్న ఈ విందులోనే సందుచూసుకుని నాపని ఒకటి 
ఆయనకి అప్పగించగలనని అనిసించింది. 

అంచేత వెళ్ళాను, ఆ విందుకి. 

“నమస్కారం సార్, నా సేరు లలిత” అన్నాను. 

“సన్ను చెప్పనివ్యండి.” అంటూ జెర కంపెనీ రాజేళ 
Or en గలి 

జింగ్ డై రెక్టరు 

“నమస్కారం!” అన్నారు సుబ్బనర్సయ్యగారు, “జాల కంపెనీయా? 
చరేదో తమాషాగా పుందే! జోర్డ్ కాదుకదూ? 

“ఢే రేకాదు,” రాజేశ్వ్యరరావుగారు మళ్ళా అందుకున్నారు. *అ కంపెనీ 

చెరి తేఒక తమాషా....లలితాంబగారు. తృమిసానం టే చెప్పేస్తాను” నేను చిరు 
నవ్వుతో అంగీకారం ఇచ్చేపాటి వ్యవధిలో మళ్ళా... జాల్స్ కంపె నీ_అం పే 
Z.A.L.T. అన్నమాట. అనగా జింకు, అల్యూమినియం, సీసం, తగరం.... 

....ఈ నాలుగు లోహాలూ. వాటితో అవీ మిగతావాటితో అవీ కలిపి, ఎలెక్ (టా 

నిక్ నుంచి వనంటప్మాతల వరకు రకరకాల సామ్మగి తయారు చెయ్యడానికుప 

యోగించే మిశ్రమాన్ని ఉత్పత్తి చేసారు వీరు. 1958లో వీరి తం|డిగారు, 
ధన్వంతరిగారని, కేవలం ఇరవై వేల పెటుబడిలో స్థాపించిన ఈ కంపెనీ 

(క్రమంగా లిమికొడ్ కంపెనీ ఐ, (పస్తుతం ఏడాదికి రెండున్నరకోట్ల నికరాదా 

యంతో నడుసోంది. రెండేళ్ళ కిందట ధన్వంతరిగారు పోయినస్సట్నుంచి 

లలితాంబగా రే జాల్డి కంపెనీ మేనేజింగ్ డై రెక్టరు. ఇదంతా మీకు తమాషాగా 
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కనిపించకపోవచ్చు. కాని ధన్వంతరిగారు ఎనిమి దేళ్ళనాడు అర్జరో చేసిన జెకొళ్లు 
వేకియన్ యరంతాలు కొన్ని; ఆ రేళ్ళకిందట్ను ౦చీ దరకాస్తు" చేస్తున్న కేంద 

(పభుత్వ భారీరుణ౦: ఈవిడ ఎం.డి. అవగానే ఒకేసారి రావడం తమాషా. 

అప్పటికి ఈవిడకి గట్టిగా పాతికేళ్ళ వెళ్ళలేదు. అయితే ఆవిడలా కఠోర పరి 
(శమ చేసి కంపెనీని ఇంతలా వృద్ధిలోకి తేవడం తమాషాకాదు........ ఒక్కటి 
చెబుతాను సుబ్బనర్వయ్యగారూ. ధన్యం కరిగారు ఆనాడు ఇక్కడ నేల చవగ్గా 

దొరికిందని కొనిపడెళశారు. కాని ఆయన కాలంలో అందులో పావువంతు 

వినియోగించలేదు. ఇప్పుడు ఆ వంచెకరాలూ చాలక; సరుకుల నిల్వకీ కోడా! 
స్థలాలకోసం వెతుకుతున్నారు. మాలాగా వ్యాపారవేత్త తలమని చెస్పుపనేవాళ్ళకి, 

బక స్రీ నిర్వహణలో ఉన్న కంపెనీ ఇలా దినదినా భివృద్ధి చెందడం తమాషా 

నే కనిపినుంది అని వీలయినంత తమాషాగా మాట్లాడు తూ రాజేశ్వరరావు 3 bE 
గారు సుబ్బనర్భయ్యగార్ని అలా బాల్కనీ మీదికి నడిపించేశారు. ఇంకేముంది 

క త టు ష్ అల అల భి ళీ ద్ద గ 1 .. అక్కణ్నీంచి ఆయన ర్ భ్యాక్తం స్పష్టంగా కనబడుతుంది.__ఏదో ఆయన 

సోది మొదలెడతాడు.... 

వవ ల అరు సారి దన్ అపర ఆ ల్ £4 అస అద ఒం తమరు నాక్ చిన్న సాయం చేసి పెట్టాలిసార్ అన్నాను సుబ్బనర్భయ్య 

“ఇన్నాళ్లూ ఈ కంపెనీని ఆరుగురు కాపలా సిపాయిలలో నడిపించు 
కొచ్చాను. ముగ్గురు గూర్జాలుకూడ్రా ఉన్నారనుకోండి... . రండు గేట్లు, [వహరీ 
గోడ. యంగశాగారం__తన్నీ వాశ్ళ చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కంపెనీ 
వి _సరణ ద్భృషా వీళ్ళు చాలరని ఇరవయి నుంది "సెక్యూరిటీ గార్జులతో, ఆరు 
గురు ఇన్ సె స్పెక్ట ర్ల రతో ఒక "సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ తో ఆ కౌఖనీ సటిష్టం చేయాలని 
నిర్ణయించాం. సశ, ఆఫీసర్ని ముందుగా నియమి "సే ఫై మ/లినవాళ్ళ నియామకంలో 
ఆయన సాయం వుంటుందికదా అని; సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి దర 
ఖాస్తులు కోరుతూ (పకటన వేశాం. సుమారు నలభై నచ్చాయి... పోలీస్ శాఖలో 

మీరు చేసిన అమూల్యమైన సే సవ, సాధించిన అపూర్వ విజయాలు, మీకై మీరు 

నిర్మించుకున్న ఉత్తమ పాత్రతా గుణాలు విని ఈ ఇంటర్వ్యూ మీరు నిం 
క నీ హ్ మాకం పెనీకి మేలని మేం భావిస్తున్నాం” అన్నాను, 

ఓం 

“అంతేనా? మీ కంపెనీకి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా నన్నే ౦మ్మంటారేమో 
నని ఆశ పడ్డాను!” అని నవ్వారు నుబ్బనర్భయ్యగారు. 
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“అదీ ఇదీ ఒకయే కదండి సార్” అన్నాను నవ్వి, 

సుబ్బనర్సయ్యగా గారు కొంచెం అళోచించిలో అబ్బ! అబ్బ! పడ గొటేరారు!” 

అన్నాడు, 

అ 0 0 

ర 

"సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూకి పిలవడానికి ఐదురుగు 

అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశాం; నేనూ మా బోర్డాఫ్ డె రెక్టర్బూ కూర్చుని దరఖాసు 

లస్నీ పరిశీలించి, | 

నేనూ, సుబ్బనర్నయ్యగారూ; నో స్యంత నొకరు కనుల సాయంతో నా 

రూంలో ఇంటర జరుపుతున్నాం. 

ఒకొక్క అభ్య రి పంపిన “బయోడేటా” కాగితా న్ని ఫెల్లోంచి ఊ ఊడదీసి 

సుబ్బనర్సయ్య గా ఏక ఇస్తోంది కమల, అది ఆయన చదివేక, తలుపు తెంచి. 

"పేరుగల అభ్యర్థిని బో పలికి పిలుస్తోంది, 

వచ్చిన వ్య క్తి కాగితంతో రాయని వివరాలు; అం'అే స్వంత వూరేది, 

తల్లి దర్శడులున్నారా, తర్మడిగారు ఏ వృత్తి తిలో ఉండేవారు? సెండ్లయిండా. పిల్ల 

లున్నారా? మిగిలిన కుటుంబం ఎవరెవరు? ఇలాంటివి నేను ఆత్మీయంగా అడుగు 

తున్నాను. 

సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా తాను పనికొస్తానని అభ్యర్థి అనుకోడానికి కార 

కొలు; ఎలాంటి సంద ర్భాల్లో ఎలాంటి వవ ర్త రన నిర్ణయం అని తన అభిలాష, 

జీతం ఎంత కావాలి” జీపు కావాలా మోటార్ సెకిలా? ఫ్యాక్టరీ ఆవరణలో నివ 

సిసారా* అ ధైయింట్లో ఉండదలచుకొన్నారా? ఇలాంటి (సశ్నలు సుబ్బనర్చయ్య 

గారు అడుగుతున్నారు, 

ఈ |పశ్నలూ, ఆ గకోశ్నులూ జమిలిగా వస్తున్నాయి. అభ్యర్థి కులాసాగా, 

పపము త్ర తంగా జవాబులు చెబుళున్నాడా అని నేను గమనిస్తున్నాను. అంతా రికా 

రవుతోందె. మధ్యులో క కహపుల లోపలి గదిలొ కెళ్ళి సాష్టి డింక్ తెచ్చి అభ్యర్థికి 

అందిసోంది. దానికి అతని (పవర రన కూడా చూస్తున్నాను. 

నలుగురో పోయారు. ఇంకొక్క అభ్యర్థి వున్నాడు. సుబ్బ నర్సయ్య గా రు 

ఎదెనా నా నిర్ణయానిజి పన్ చ్చారే మోనని చూశాను. ఆయన ఏమీ తేలలేదు. 

ఐదో అభ్యర్థి “బయొడేటాి కాగితాన్ని ఫెళ్ల రోంచి ఊడదీసి సుబ్బనర 

సయ్యగారికి అందించింది కమల. 

“మిస్ కమలా; నాకొక సిగరెట్ ప్యాకెట్ తెప్పించి పెట్టమ్మా 

అన్నా రాయన కాగిత౦ వెపు చూడకుండా, కమల వెనకగది గుండ్ల వెళ్ళింది, 
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కాగితాన్ని అరనిమిషంలో చూసి, చదివి, తల అడించి, _ోలలితాంబ 

“అదేం? మొదటి నలుగుర్లో వొకర్ని ఎంపిక చ స్ శారా? అయినా 

ఇకన్ని పిలిభాం కదా” అన్నాను, 

“*అదికాదు._ఇతను రవివర్మ...” 

“అప్పును! 

“అ. సి యస్, క సెలక్టయ్యాడు. కొంతకాలం ఒక సైషన్కి అది 

కారిగా ఉంటూ. 

“చూశా నందులో ఉంది.. 

“నికణకాలం పూర్త రవకముండే రాజీనామా చేశాడు. 

“మాట కూడా రాళాడుగా” 

“అలా ఎందుకు చేశాడో మీకు తెలుసా?” అన్నాడు సుబ్బనరసయ్య 
గారు; కుర్చీలో వెనక్కి చారబడి; కాళ్ళు శేవిల్ కానించి వెనక్కి వూగి, 

“అందులో రాయలేదు....” అన్నాను; అయనేదో చెబుతాడని నాకు 

తెలిసీ కూడా ఆ సంగతి ఆయనకు స్పురించకుండాను. 

“ఎందుకో నేను చెప్పగలను!” 
నాకు ఇంతకుముండే తట్టింది. ఈయన హైదరాబాదుకి డిప్యూటీ 

ఇన స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసుగా నెలరో జులకిందట వొచ్చే వరకు ఒక 

జిల్లాకి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసుగా ఉండేవారు, బొహుళా రవివర్మ అనే 

అతను ఆ జిల్లాలో నే (అెయినింగ్ అవుతూ ఉండేవాడేమో! అటువంటప్పుడు 

అతను తన బంగారు భవిష్యత్తుకి నీళ్ళు వదులుకొని రాజీనామా చెయ్యడానికి 

ఈయనగారి పోత్సాహ మో. బలాత్కారమో ఉండకుండా ఎలా వుంటుంది? 
చూడనే అక్క ర్లదంటున్నాడు కనక ఈయనకీ అతనికీ కుదర్లేదన్న మాసే. 

“నాకు తెలియనివి మీరు చెబుతారనేగా; మీ సహాయం కోరాను?” 

అన్నాను, “చెప్పండి. అత నెలాంటి వాడు?” 

“ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే వాడొక బాధ్యతారహాతుడెన చాలకుడు.లేక 

పోతే ఏమిటి, మేడమ్? వీఫ్, మినిస్టర్ _పోోగాం చేతుల్లో వుంచుకుని, మూడు 
రోజులపాటు సెలవూ దిబ్బా లేకండా ర్జీ అమ్మాయితో వేక్కడికో షికార్లు చెలా 

యించి, సరిగ్గా ఆయన దిగిన రైల్లొనే ఆ అమ్మాయికో సహా దిగాడు. జః శి కోను 
పరిసరాల్లోను ఛిఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారన్న ధ్యాసే లేకండా, ఆరోజూ మర్నాడూ 
మాడా డూ టికి హాజరు కాలేదు, టైగా. తను ఆ అమ్మాయిని ఫలానా చట్వం 

శ 

save 

క్క 
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రాసి మ్మదాసుకి తనకి (సయాణ భత్యాల బిల్లు స్ట్ ఆ అమ్మాయికి తిరుగు 

_సయాశణానికి కూడా బిల్ పెట్టాడు. అలాంటి జోగస్ బిర్* ఓకే చెయ్యడాని సికి 

నేనేం తె. ఎల్. పతిని కాను, ఎం. ఎస్, నరసయ య్యను!” ఆన్నారాయన గుండె 
సిద వడం చేతో తట్టుకుంటూ. 

సుబ్బనర సయ్యగారు బిగ్గరగా నవ్వారు. ఏఎస్. యస్. మీ మోడెప్టి 

క మెండబుల్ గా వుంది. అంతేగాని నీకది తెలీదనుకో నేటంత అమాయకుణ్ని 

కాదు. అదేదో నానోటిమీదుగా చెప్పించాలని మీరు సూచించడంతో మీ హాస్య 

_పీయత్వం వెల్లడ ప్ప తోంది. సరే శె కి, ఎల్. పతి.కాండూరి లక్ష్మీనతి_అం పే 

జస్ట్ నోబడి- లేక ఒక ఆల్ ఎమ్ ఫూల్.” 

నేను శాల్యూట్ చేసి “హోట్బాఫ్ టుది జోక్” అన్నాను, 

“సరే_అతను ఆ విధంగా డ్యూటీకి ఎగనామం సెట్టి తిరిగి డ్యూటీలో 

చేరాక, అతని ఇన్ ఛార్జీలో వున్న ఆ సెషన్లో, మర్నాడు (న శ్నించడానికి 

ఉంచిన ఒక అనుమానితురాలిని, ఒక కాన్ 'సైబుల్ రేప్. చేశాడు, దాని మీద 

పేపర్లలో పెద్ద గొడవ, అసెంబ్లీలో స్వల్పవ్యవధి (ప్రశ్నలూ ఇవన్నీ మీరుఫాలో 

అయ్యేవుంటారు, దానికీ అతన్ని బాధ్యుడుగా చేశాం. ఎలా వుందంటారు. మన 

శి కెపద్ధతి?” అని, నేను ఆయన్ని మెచ్చుకోడానికి ఇంటర్ వెల్ ఇచ్చారు. 

“ బహ్మభేద్యంగా పుంది?ి అన్నాను. నౌ భావాలన్నీ దాచేసుకుంటూ. 

“ఇడియట్ _ అడ సిల్లని రక్షించానంటాడు! ఆ అమ్మాయి తప్పిపోయి 

నట్లు కం పెయింట్ లేదు, ఎఫ్: ఐ. ఆర్ .అసలే లేదు. వాడి దగ్గరున్నదల్లా, మ్మదాసు 

నుంచి ఎవడో సౌందరరాజన్ అనేవాడు, ఆ సోకాల్స్ అమ్మాయి గార్డియన్ 

"పేర రాసిన & త్తరం తాలూకు కాపీమా(త్రం, దాంతో“ అత్త నేం Ruslan 

అటోమాటిక్గా కేసంతా అకనికి ఎదురు తిరిగింది. ఇక చేసేది లేక రాజీనాదూ 

ఇచ్చేడు. 99 
తో ఈ స్ట ద్రే అతన్ని ఇంటర్ వూ రర రమ్మన్నాం. ఖర్చులిస్తున్నాం కసక ఓనా 
ఆ 

చూసి ము పొమ్మందా౦. ఏమంటారు?” 

ళం గ్ర ద్రాం చెయొ్యచ్చు” 
Lee) 

కమల సిగరెట్ పాశట్తో వచ్చింది. 
అప్పల అవ పా 

జ్య $ స న ఖో a రూ హా 
కా రం అబదప్పు పెళ్ళికి నో య స్థల కూడా లదు లి అక తన 

ఠా (armas 

లా ఆ శం సుంచివాళ్ళు కూడా ఉంటారు 



$ 

అందమెన కు భమెన భూంలో పొగ పెట్టడం కూడా నాకు భావ్యం కాదు." 
మల కకక న , a he. 

ఉని నుబ్బనర సయ్యాగారు ఆడాడు. కనుల “అతన్ని తోసపలి రూములోకి తీసు 
షి 

కెళ్ళింది, 

నేను & బయటహాల్లో మోగే బజర్ వోక్కొను ॥ అప్పారావు వచ్చేడు, 

“రవివర్మ గారుట, ఇంటర్ వూ రి కొచ్చారు, లోపలికి పంపింఇష చిఅన్నాను, 

0 0 న్ 0 

“పీజ్ కమిన్” అన్నాను. 
య . 

ఆరడుగులు పొడుగున్నాడు. తెల్లటి 

చొక్కా టక్ చేసుకున్నాడు, గోధుమరంగు శరీరం. మొహ 

మీసొలు ఒత్తుగా వున్నాయి. కళ్ళుచాలా చిన్నవి, సీపు పనకొతల బల్ల చెక్క 

కట్టనట్టు నిటారుగా నడుచుకుంటూ వచ్చేడు, 

ఒకచేతో శాల్యూట్ చేశాడు, 

“కూర్నోండిో 

"థాంక్యూ మేడమ్” 

మామూలు పద్దతిలో, ఒక (పశ్న వ్యక్తిగత వివరాలమీద, తరవాతది 

డ్యూటీ గురించి అడుగుతూ, ఒకనిమిషం అతన్ని పరిశీలించాను. మాట 
స్పష్టంగా పుంది. చూపు ఖాళీగా వ పు౦ది, 

“మీరు ఐ పి. ఎస్.కి సెలెక్టయి, అసి ఫ్రంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ 
పోలీస్గా పనిచేస్తూకూడా, కనుచూపు మేరలో “వంచి భవిష్యత్తు, అధికారం 

కనబడుతూ కూడా ఎందుకు రాజీనామా చెయ్యవల సొచ్చిందో అడ గొచ్చా?” 

అన్నాను, 

“హీ కంపెనీతో సెక్యూరిటీ ఆఫీనర్ హోస్టుకి నౌ అర్హ తలు సరిశీలిదా 
దుని నన్ను ఇంటరూూ చేను స్తున్నారు. అం చేత మీరు ప్ర క్ష జయిసో అడ 

గొచ్చు నన్ను, కానీ, జవాబులు i చెప్పాలనిపించకపోశే కొన్ని (పశ్నలకి, 
నేను చెప్పక పోవచ్చు. డానికి మీరేమీ అనుకోరని ఆశిన్తాను, 99 

నేను చిరునవ్వు ; నవ్వాను. “మీరిక్కడ నియమించబడితే మీ ఉద్యోగ. 
డాధ్యతల సంగతి అలావుంచి, మీరు మా ఆ అప్పుల్లో, కుటుంబ సభ్యుల్లో వొకరుగా 

(aa) 
పరిగణించబడతారు. అలాంట స్పుడు మనమర్య, జవాబులు చెప్పకూ డని (పళ్న 
అంటూ ఉండకూడదుకదా.” 

ఆతను కచ్చ సన్నగాచేసి నవ్వాడు. "చాలా సంతోషం మేడమ్. మీరు 
ము కంపెనీ ఉదో;: శ్రగులపట్ల చూపే అభిమాన విధానం తేలుసు కొన్నందుకు 
చాలా సంతోషంగా పంది. క పనన లామా 
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ఒక అరనిమిషం అతని కాగితాలు చూస్తూ నిశ్శబ్దంగా ఊరుకున్నాను, 
“ఇ౦ కేమైనా అడుగుతారా మేడమ్?” అని శేచాడలను. 

నాన్నగారు వి పోయాక జార్డ్ కంపెనీ మేనేజింగ్ డై రెక్టరుగా ఈ కుర్చిలో 

కూర్చుని వివిధ ఉదో పగాలకు వందల మందిని ఇంటర్ వ్యూ చేశాను, 

“ఇహా మీరు వెళ్లొచ చ్చు” అని నేననడ మే గాని... 

“దయచేసి కూర్చోండి. టీ తీసుకెతదురుగాని. నో. ఏక్కువ సేప్ప 
పట్టదు, ౫ లోపరి గదితో మోగే జర్ నొక్కాను, * 
చాలాసేస బయట కూర్చో పెటా - అయినా” చిరు నవ్వ; 

తొందర పనితో ఉన్నారని మలు లేదు,” అన్నాను. 

ఖర్చులు పుచ్చుకొని ఇంటర్ వ్యూకొ చ్చి, నేను పొష్మునకుండాొ త్రనే 

వెళతానంటాడా, అన్నకసి ఆ మాటతో కొంత తీరింది. 

“థాంక్యూ మేడమ్” అని కూర్చున్నాడు త తను, కనపడీ కనపడని చిరు 

నవ్వు మొహాన పూసుకుని, 
అల 

ఒకగాా నిమిషం గడిచేలోగా కమల లోపలి గదిలోంచి, వస్తున్నట్టు 

అధునాతనమైన తలుపుగడియ చేసిన మృదువైన చప్పుడు, ఆ వెనకే కమల 
టీకప్పులతో తెచ్చిన (బిసి దూరంగా టీపాయ్ మీద పెట్ట, వినయం, నె నై పుణ్యం, 

mn 

పరిశు భం ఉట్టిప డెట్టుగా, ఠిస్పులు సాసర్హ లో పేవిల్ “మీదున్న రబ్బరు పలకల 

మీద పెట్టింది. 

“లీ ప్రీసుకోండి” అన్నాను, నా కప్సు అందుకుంటూ, 

అతను కప్పు అందుకొంటూ కమల వేప్ప చూశాడు *నా గున్నావా, డియర్ 

లోటస్?” అన్నాడతను వోగుక్క పీల్చి. 

మరేండీ” అంది కమల అతన్ని ఖాళీగా చూస్తూ. 

“నూ కమల మీకు తెలుసా?” 

“కాను మేడమ్. తనపేరు “కమలి.కాదు “కములంి అనినాకు శాపకం, 
నన్ను మరచిపో యినట్టుంది, అంచేత, అదే. తను నను; మరి 

ఆరో గ్యం_అంచేశ_” చిరునవ్వు నవ్వాడు స ఏకి రూడా 

0 చెప్పడంలేదు.” అని లేచాడు రివివర్ము, “థాంకూ 7 [మేడ మ్” 

అని, ఒకసారి “జా చేసి వెళ్ళి పోయాడతను, 

0 ౦ 

అర్యాతి నాకు జనం 

కమల నా గదికి రారేదు. 

సటడొనికిగాని పళ్ళరసం అందించతొనికి గాని 
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ఏ మొహం పెట్టుకు వస్తుంది! ల 

సుబ్బనర సయ్యుగారు చెప్పిన కథలొ అమ్మాయి కి ఎలెనని స్పష్టము 

పోయింది. 

సరిగ్గా ఏడాదికి ందట- 

అల్యూమినియం శాప్ కొనడం విషయంలో కాంట్రాక్ట్ సంతకం 

చెయ్యడా నికి రాజమర్మడి కాంప్ వెళ్ళాను, 

అక్కడికి వచ్చాడు; కమలని తీసుకుని. ఆమెని పన్నెండేళ్ళ పాటు 

పెంచిన వాళ్ళ చిన్నాన్న కరుజాకరంగారు. ఆయన ఒకప్పుడు నాన్నగారి దగ్గర 

పి.ఏ.గా ఉండేవాడు. “దీన్నినే నిన్నాబ్బా నా పిల్లలతో సమంగా సెంచాను. 

పి.యు.సి. పాస్ చేయించాను. చెపూ షార్ట్హాండూ నేర్పించాను. ఎదైనా 

ఉదో్యగంలో పడే ఫై కట్నాలూ కానుకలూ లేకండా ఎవడో పెళ్ళాడొచ్చని 

ఐడియా. కాని నా పలుకుబడితో మావూళ్ళో దీనికి ఉద్యోగం రావడంలేదు, 

పెగా నా కూతురూ కొడుకూ కూడా ఎదిగి పెళ్ళికీ ఉత్యోగానికీ ఉన్నారు. ఈ 

సమయంలో వాళ్ళని వెనక పెట్ట దీనీ సంగతిచూడ్డం౦ ఇంట్లోనూ ఊళక్లోనూ 

కూడా కంటకం ఆపుకోంది....అంచేత నీకంపెనీలో దీని కేదో చిస్మ్మ వుదో్యోగం 

యిచ్చి పుణ్యంకట్టుకో అమ్మా అన్నాడు కరుణాకరంగారు, కమలిని నాకు 

అప్పగించి. “నుప్వు దీనికి క రు. “బపిను, సైనో ఇలాంటి పనేం యిన్వ 

క్క రదు. ఇంటివనికో వంటపనికో సెటుకున్నా చేసుంది.... ఏమ్మా?” అన్నాడు. 
a) 

కమల సరనని తలవాపింది. ఆ విధంగా క నీ G బూ ఇ (as 
వ 

SS గన్ని 
మిం 

శ Ea 2] cr ర -J 

“బుదొచ్చుంటుంది ree eee 0 
ళు 

మళ్ళీ యివాశ రవివర్మని చూసింది....అతనికి నేను ఉదో్యోగం యిన 

సోడంలేదని దానికి తెలీదు. తెలిశాక, అతనిమీద సానుభూతితో అతని 

సామీప్యం పోయిందని నౌ పన్లమీద ఆలక్ష్యుం పెంచుకుంచపే నాకానంగతి నిడి 

పాలమీద తెలిసిపోతుంది. ఈ మాతం వుడో్యోగం, ఇంతరకణ. దానికి ద 

కడం అసాధ్యం. ఈ యింట్లో ఇలాంటి నౌకర్లు కొందరు ఇప్పటికే మారేరు 
| aa) 

ఇదిపోతే నాకు ఇరాంటిదో దీని బాబులాంటిదో మరొక రి వసుంది. 
8 అజాన్ అనవే 

ఖా; 

గి శ 
శ 

ద 

శ 

ప 

CY ed అయినా సర, ఈ &ఉణంలో కమల ఏమనుకుంటూందో సా తెలి 

యౌలి,... ఒకు నారి రపి దర్భ మొహం కనబడగానే నన్ను ముడి 
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ఫోయింది....“కమలంిట, దీనీ అసలు పేరు! __నోకన్నా వాడికే ? యువ 

తెలుసు! __ఎక్కడేడుసోం దో?___ఏడుసోం దా? 

మేడమీది నా గదిలోంచి బయలుదేరి, కిందని వంటగదికి ఆనుకొని 

వున్న కమల గదికి వెళ్ళాను... తలుపు తీసేవుంది. 

లైటు ఆర్చేసివుంది, ఫాన్ తిరగటంలేదు. 

“కమలా! 

జవాబులేదు.. 

లోపలికెళ్ళి స్విచ్ వేశాను. లైటు వెలిగింది. 

“ఏంటమ్మగారూ?” నా వెనకనుంచి పిలుపు.... 

వంటావిడ . 

ఇటుతిరిగాను . 

ఆ క్రవ్సుబ్రేద్రి?” 

“ఇప్పుడే అట్లా వెళ్ళిందమ్యా.” 
హాల్లోకొచ్చి చౌకీదార్ కోసం బెల్ స్విచ్ నొక్కాను. ఒక నిమిషంలో 

వాడి పెళ్ళాం పరుగెత్తుకొచ్చింది. 

“కమలేది?” 
“ఆఫిసు కెళ్ళిందమ్మా, ఏవో అర్జంటు కాయితాలు కావాలటగా! 

ఇంతకు ముందె వెళ్ళింది.” 

“డారు తీసికెళ్ళిందా?” 

లేదని నాకు తెలుసు, (డయివరు ఎనిమిది గంటలకే తాళాలు, నాకిచ్చి 

వెళ్ళిపోయాడు. 
“లేదమ్మా. నడిచే వెళ్ళింది 
66 స్వదేశి 

నా వేషం చూసుకున్నాను. చాగానే వుంది. మార్చక్క_ గ్లదు, గబగబా 

మేడమీదికెళ్ళి తాళాలు తీసుకున్నాను. 

నిజంగా ఆఫీస్ కే వెళ్ళుంటుందా?.... 

అతను తన అ(డస్ ఇచ్చివుంటాడేమో.. అక్కడికి పోయిందేమో, 

(భష్ట! వ. 

అతనూ కమలా ఇవాశ మళ్లా ఎక్కడ కలుసుకొని వుంటారు? ఫలానా 

దోట కలుసుకుందాం అని అనుకో డానికి ఇంటర్ వ్యూ అయిపోయాక వక్క డో 

కలునుకో వారి కదా .... అత గాడు ఇంటర్ వ్యూ అవగానే టీ తాగి వెళ్ళాడు... 

తరవాత? ఈ కనుల నాతో నే ఉందికదా! 
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మెట్లుదిగి కమల రూం వేపు చూశాను. నేను వేసిన లైటు ఇంకొ 

వెలుగుతూనే వుంది. ఆ లై టు ఆర్పడం అవసరంలా నౌ కాళ్ళు అటు దారి 

తీశాయి....కొంపదీసీ ఈ 'కెష ఏదై నా అఘాయిత gం తల పెట్టలేదు రదా___! 

అక్కడ, కమల ఉపయోగించే చిన్న శృవిల్ మీద ఒక కాగితం 

ఉంది దె!.... అమ్మా. అమ్మా!ఎగిరి పోకుండా కప్పతాళం వుంచింది. 

“ఆమ్మగారికి, నమసా గారం! 

“మీరు డి.ఐ,జి.గారిని సాగనంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు సేపు రికార్డర్ 

ఏన్నాను. రవివర్మగార్ని డి.ఐ,జి,గారు అప్పుడు అనుమానించేరు. ఇస్పుడు 

అవమానించేరు__.. 

మీకు నిజం తెలిసే అవకాశంలేదు. మీరెంతో గొప్పమనసు కలవారు, 

ఆయినా ఒక కన్నెపిల్ల ఒక దుష్టుడి చేతుల్లో మోసపోతూవుంపే నకాలంలో 

ఆమెని ఈశీంచి ఇల్లుచేర్చి తందుక పలితంగా తన గొప్ప ఉద్యోగాన్ని 

పోగొట్టుపన్న ఒక 'సన్మారుడిని తెలుసుకో లేక పోయారు.......... 

అనాడు మద్రాస్ మెయిల్లో సౌందరరాజన్ గారు, నన్ను సినీమాల్లో 
జేర్చిస్తానని (అర్నృల్ల పాటు ఊదర గొట్టి) వ మాయ మాటలతో మ్మదాస్ (వయా 

ణం కట్టించిన జయకరరావును భయపె పెట్టి తన యింటిక్ తీసు సుకు వెళ్ళి సురక్షి 

తంగా 'కాపాడాటు...నన్ను తీసుకు వెళ్ళవలసిందని వాబాయిగారికి (వాస్తే 

రాలేదు; సరికదా, జవాబులేదు. 

అప్పుడు రవివర్మాగారు, ఫొందరరాజన్ గారు బాబాయిగారికి రాసిన 

ఉత్తరం కాపీ సః హాయంలో_-స్వంత ఖర్పులమీద మ! దాసు వచ్చి నన్ను 

తిరిగి తీసుకువెళ్ళి భద్రంగా బాభాయిగారికి వొప్పగించారు. అతను రతకుడు, 

కాని ఆనౌడు బగా రు పిస్నిగా లు అన్నమాటలే పోలీసు అధికారులు 

అన్నారు; అంటున్నారు, 

రవవర్మగా రు, లన' ఉద్యోగం పోకుండా ఉండేటందుకు, నేను ఐదు 

రోజులపాటు శోనిపించలేదని, ఫలాని వ్య_క్రిమీద అనుమానం అని రిపోర్లు 

ఇమ్మని బా జాడా యి గార్ని ఎన్నో విధాల అడిగారు. రిపోర్లు ఇస్తై పరువు (పతిష్ట 

అకు భంగం అనీ, హోలీస్ ఏచారణల వాఫపడ లేం అనీ బాబాయిగారు తప్పించు 

కున్నారు నేను చెడిపోయానని బంధుపుల్లో తామే _పచారంచేసి సన్ను మీకు 

వావ్పగంచాల 

విజయవాడ సెషన్లో సొందరరాజన్ గారు; మా కంపార్ట్ మెంటులో 

ఎక్కడ ౦నుంచి, స ఏడాదికిందట రాజహం!డి క్యాంపు రావడం వరకు 

అన్నీక్షనాకు అద్యష్ట సంఘటనలే. సుభాలే. 

రవినర్యగారు నన్ను ఆ విధంగ్యాను ము దాసు నుంచి క్టతరిగి తీసుకురాక 
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పోయివుంచే, సొందరరాజన్గారు నన్ను... సినిమా కంపెనీలకంపి అధమ 
స్థితిలో వున్న అనాధ శరణాలయం దేంట్లోనో వప్పగించి ఉండేవారు. 

రవివర్మగారు ఏతప్పూ చెయ్యకనే శాపంపొందిన దేవుడు. నా మూలంగా 

అయన రెండుసార్లు ఉద్యోగానికి దూరమైనారు, 

మీకూ, డి.ఐ.జి.గారికీ రవివర్మగార్ని గురించి జరిగిన సంభాషణ 
సేసి ద్వారా ఏసి చాలా దుఃఖపడ్డాను___కాని ఆయనకు నేనే క్షమాపణ చెప్పు 

కోవాలని అనిపించిందినో అదృష్టవశాత్తు ఆయన, తనకి కంపెనీ నుంచి 

రావలసిన _పయాణప్తు ఖర్చులు రాబట్టుకో డానికని ఎకవుంట్ "సెక్షన్లో 

వున్నారు. అక్కడ నా ఏడ్పు ఆయనకు వినిపించలేక, రాతి ఆఫీస్ వద్దకు 

రమ్మన్నాను. 

నేనుగాని రవివర్మగారుగాని ఏ తప్పూ చేయలేదు. అయినా మీరు నన్ను 
ఏమీ అడగరు. డి.ఐ.జి.గారు పెద్దమనిషి, ఆయన చెప్పిన మాట శే నమ్ము 

తారు. నన్ను మీరు గౌరవంగానే చూస్తారు, కాని నేను చెడిపోయాననే భావి 
సారు. ఆ భావం మీలో ఉన్నంత కాలం మీ దగ్గర నేను మనలేను, 

కనుక సాకు సెలవిప్పించముని కోరుతున్నాను... 

ప్లు వ్ల షక 

ఆఫీస్ గేటు దగ్గిర వి త్తరచోపులు చూస్తూ నిలుచుంది కమల, కారు 

హెడ్ లై టు ఆఫ్ చేసి, కొద్దిక్షణాలు నిశ్శద్దింగా వున్నాను ఏ టాక్సీలోనో, 

అత నేవచ్చాడ నుకుం దో ఏమా, పరుగెత్తు క్ కొచ్చింది. 

“*లఅుత్రనింకా రాలేదా?” కిటికీలోంచి తల బై టపెట్టి అడిగాను. 

భయంతో వెనక్కి జరిగింది కనుల, 

కారు దిగాను, 

దగ్గిరగా వెళ్ళి కమలని కావిలించుకున్నాను. “నువ్వు నా గదికి రాలేదు. 
భోజనం పెట్టలేదు. పళ్ళరిస సం యివ్యలేదు. నాకు నిదెలా పడుతుందను 

కున్నావు కమలా?.__పో నీళే లే.._ఉ త్తరం రాసి పెట్టావు. లేకపోతే. నాకెప్పుడు 

తెలుస్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది...” 

ఇంతా ఏదో మాట్లాడ నాగాను 

నా ఉధ్రైశం “స్, కధంతా నమ్మాను. నిన్ను క్షమిస్తున్నాను. అదే, 

ఇవొళంతా నాకు దూరింగా వున్నందుకు. అతను ఒక్కసారే ఉద్యోగానికి దూర 

మయ్యాడు” అలా ఏదో చెబుదామని, 

కాని, నేను అనపోయిన మాటలే తనకి వినిపించినట్టు. 

“కనులని కనులం” కౌగిట్లో ౦చి కొళ్ళమీదికి జారింది, 
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(“సౌమ్య”...మాసవ్యతికపాఠరంభసంచికంనపంబం 1978) 

ne ఈ నం. odin, ౬ 

ఆరుమైనృ నాటుతోవన స్కూటర్ మీద తీసుకొచ్చి పాలెం చేర్చారు 
సూర్యుంగారు. ఇక ఇక్కణ్నించి ఒక బస్సులో తుని వెళ్ళి అక్కణ్నంచి మరో 
బను (లో విశాఖపట్నం వెళ్ళాలి. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల్లోగా డూ్యూటికి 

రిపోరు కాకపోతే పీకలమీది కొస్తుంది. శం పదకొండవుతోంది. “స్కూటర్ 
కు చి యా ర గ 

చేతిలో పుంది గదాని తాత్సారం చేసేసేరు. ఈపాటికి తున్హో ఉంపే మెయిల్ 

అందేది. హాయిగా రెండు గంటలయ్యేసరికి ఇంటికీ, మూడింటికి డ్యూటీకి 
వెశ్ళివాడిని” అని విసుక్కున్నాను. సూర్యంగారు నా వేపు చూడ్డంలేదు. “ఏరా 

ల్ని 

సూరయ్యా ఇక్క_డున్నావు?” అని ఎవజ్లో పలకరిస్తున్నారు. ఎడ్లబండి తోలు 
కుంటూ పాలెం నుంచి తిరిగిపోతున్నాడు వాడు. 

“చి త్రంచాబు. పెదయ్యగోర్ని దిగ బెట్లొతన్నానండి.* 
— యట ॥ రి ౨ 

“ఏమిటి? కొండబాబు గార్నే?” 

“చత ౦బాబులి 

“*పాల్రైంత్రో ఉన్నారా?” 

“మరేనండి, మున్సిబుగారింట కబుర్హాడుత ను.” 

“చెప్పవేం!?” అని స్కూటర్ స్తారుచేశారు సూర్యంగారు “ఎక్కండి”: 
“ఎందుకు” 

“చెపాగా! మీకు మెయిల్ దాటిపోయిందని బెంగక్క ర్లేదు.కార్లో పంపి 
సాను విశాఖపట్నం” 

మునసబు గారింట్లోంచి మలు పంచె. కళ్ళీలాల్సీ, కండువా ధరించిన ఒక 
పెద్దాయన ప్పుడే బయటికొస్తున్నారు. రోడు మీద కారుంది. యు అని ద 

“వె జాగేనా, కొండబాబుగా రూ?” 
“వె*జాగే యెళ్ళాలనుకోండి_.” అనీ నసిగాడాయన. “ఏం? వస్తారా?” 

“నేను కాదు, మా (_ఫెండు, వై జాగ్లో దిం పేద్దురూ.” 

“నేను డ్రై రెక్టగా యెళ్ళనండి. తున్లో లేటవుద్ది.” 
“మీ మిసెస్ కెలా వృంద్లి?” 
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అబ్బాగలేదట, ఉదయమే కబురొచ్చింది, రమ్మనివి 

“మరి ఆ లెక్క_ని తున్లో ఆలస్య మెందుకు? త్వరగా వెళ్ళండి.” 

కొండబాబుగారు నవ్వాడు. “మనం యెశే ఒచ్చే ఆసద ఆగిఫోద్దేటండి! 

' రాతెలాగుం పే అలా జరుగుద్ది, పెగా అక్కడ అభబ్బాయున్నాడుగా.” 

“సఫోసి తునిలో దిం పెయ్యండి మా (యెండుని, మెయిల్ ఎమైనా లేబయితే 

పట్టుకుంటాడు, మీరు బయల్తేరేతోగా బస్సు దొరికితే యెక్కి పోతాడు. ఇంకా 

తప్పితే వై! వ్కాగ్లో దిం పెయ్యండి, మీతో త్రీ తీసు కెళ్ళి.” 

“ఎక్క సునండి!” 

సూర్యంగారు దయతలచి పక్కకి తీసికెళ్ళి చెప్పాడు. లేకపోతే కొండ 
బాబుగారి ధోరణికి కొ త్తతో, అసహ్యంతో ఇబ్బంది పడిపోదును--- 

కొండబాబుగారు 7 రైల్వే కాం టాక్టరు. అరవై ఏళ్ళుంటాయి. మూడో 

పెళ్ళాం విశాఖసట్నం అస్నశతిలో ఉంది. లక్షల స్ద ఆ సి. కొడుకు రో రత్న 

రాజని...-విశాఖపట్న౦లో హార్చరు కౌంటటాక్షులు చేస్తున్నాడు. రత్నరాజ్ చారి 

టీస్ పేరిట పేదలకి తోడ్చడుతున్నది ఆయనే. 

ముందు సీటులో యెక్రాను, సూర్యంగారికి వీడ్లోలు చెప్పి, కారు కదిలింది. 

“వై జాగ్లో ఏం పనం డి?” 

వెనక్కి తిరిగి చూశాను. పేపరు అడ్డం ఉంది. కొండదాబుగారికి నాకూ 

మధ్య. మాట్లాడుతున్నది నాతోనే నని (గ్రహించాను. 

“బ్రాబ్ర్ చేస్తున్నానండి-” 

“అదే_ఎందులోనని అడుగుతున్నాను.” 

చెప్పాను. 

“మంచి ఎండప్పుడు బయలె లేరు” 

ఏదో అయిష్టత కనబడుతోంది నేనతనితో (పయాణం చెయ్యడంలో 

అతనికి.కాని తప్పదు ఎలాగో భరించి ఎంతవరకు వీలయితే అంతవరక అతనో 

వెళ్ళాలి. ఆయన మాటలో (పశ్నలేదు. అంచేత మాట్లాడలేదు నేను, 

“కారు వైజాగ్ దాకా యెళ్ళదండి. 

“పోన్లెండి. మీరెక్కడ దింపే సె అక్కడ దిగిపోతాను. అక్కణ్నించి 

ఎలాగో వెళలా ను!” అన్నాను వీలై నంత వినయంగా. 

“ఆఅలాగైందుకు దిగి పోవాలి? నేను తున్లో ఆగుతాను. అక్కడ దిగి 

ఫోదురు గాని.” పేపరు చాటునుంచి పొడినవ్వు వినిపించింది. 

కకం సూర్యంగారికీ మీకూ ఏటి సరిచయం?” ఎప్పుడొ చ్చెరు?” — 



* ఏ బ్రదుకు?” “అంత టయం 1 పకొరం యెళ్ళిపో వాల్సిన వార్ని పొద్దుట పూట 

సూటర్మీడ తునిదాకా దిగ జెట్టరా దా?”ఎగ మీకు బీత మెంత?” “పిల్లలెందరు?_ 

“స్వంత యిల్లా అద్ది ఇల్లా?” 

ఆరుమైళు “వెళ్ళాం ఈయనతో. 

(_బాంచిరో ద్ధు _టంకురోడ్డుని కలిపే దగ్గిర కొండబాబుగారు ఏదో అస్బ 

ష్టంగా గొణిగాడు. కారాగింది, 

WE వొచ్చేలారీ ఆపు.” 

(డయివర్' దిగాడు లారీ కడ్డంగా చెయ్యి పెట్టాడు. ఆగలేదు. 

కర్ర యెనకాల్లారీ గూడోొ చూడు. క్ట 

“ఇంక రెండుమైశే గదండీ ఉంది. తుని!” అన్నాను, 

“పావలా పారేస్తే కీసి సోకాడు లారీ వోడు. 

“అదికాదు సెనన్నది. మీరెలాగా తునిదాకా వస్తారుగా. $9 

“నేనూ లారీలోనే వస్తానయ్యా రంకు మగడా! నిన్నిక్కడొదిలేసి నేను 
కార్లో యెళ్శిపోతాననుకున్నావా?” 

నిర్దాంత పోయాను ఆయన ధోరణికి, అయితే నా భావం ఆయనకి కన 

బడదు. శీవరు అడ్డం ఉం౦ది. 

(డయివరు “కొద్దిగా కదిలి నాకు కనబడేటట్టు, ఆయనకి కనబడనట్టు 
వొచ్చాడు. “దిగు” అన్నట్లు సంజ్ఞ చేసేడు. దిగాను. 

ఇద్దరం వున్నాం లారీ ఆపడానికి. మా మాటలు కొండబాబుగారికి విన 

సడనంత దూరం వెళ్లాం. 

రెండో లారీ రో నిమిషం పోయాక వచ్చింది న సో చేశాడు. కత్రుస్టిో 

అన్నాడు [డయివరు. లారీ (డయివర్ “భారీ బ్రేదు” అంటూ తొ క్కేశాడు. 

“ఈ పోటికి తుని చేరేవాశ్ళం?” అన్నాడు కొండబాబుగారి (డయివర్ . 

“ఆయన లారీ ఎక్కుతానంటారేమిటి?” అన్నాను, 

“రోజూ. యింకేనండి, ఈ జంక్షన్ దగ్గిర. కారు (పయాణంఎఇక్క 

ణ్న్ంచి పాలెనికి. పాలెంనించి ఇక్క డీకేనండీ__” అని; గొంతు కొంచెం 

తగ్గించి జల్రేక్షప్రో్రే త్ర తున్హో ఎవరో తగిలి కారు అడుగుతారు గదండి.*ి అన్నాడు 

(డయివర్, 

మెత్తం అయిదు లారీలు వెళ్ళిపోయాయి, 

రు హారన్ మోగింది. [డయివర్ పరుగెతాడు, వెనకసీటు దగ్గిర 
వొంగాడు. కొండణాబుగారు ఏదో చెప్పాడు, కార్లోనే 'తునీనరకు వెళదాం అని 
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నీర్ణయం తీసుకొన్నారేమో, నన్ను రమ్మంటాలేయో అని చూశాను, కాదు_కార్లో 
వోశ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోతారేమో అనుకొన్నాను కానేకాదు. 

మైలు దూరంలో బస్సు. 

మళ్ళీ రెండు నిముషాలు....బస్సు ఆపడానికి ఇద్దరు. 

ఆర్. టి. సి. ఫైజికాదు. పైగా వేళ్ళాడుతున్నారు.ఆ గలేదు బస్సు. 

మళ్ళీ కారు హారన్, 

“తుని పోదాం పది" 

“ఎస్సార్ = 

“ఎక్కవయ్యా.... ఏంటి సీ పేరూ! 

తునిలో రెల్వే 90. ఓం డబ్ల్యు, ఆఫీసుకి కొంచెం దూరంలో ఆపాలి 

అక్కడ ఆయన. దిగి పోతారు. కారు నారాయణరాజాగా రింటిదగ్గర ఉంచాలి 

ఆయన వెజాగ్ వెళ్ళి రాశి తొమ్మిదిలోగా వచ్చేస్తారు. బస్స్తాండ్కి (డయి 

వర్ రావాలి. ఆయన వస్తె అప్పుడు వెళ్ళి కారు తెవారి. నిస్సష్టంగా చెప్పారు 
కొండబాబుగారు, 

కారు ఆగిన చోటినుంచి బస్సులు ఆగేచోటు ఫర్హాంగుంది.కొండ డాబుగారి 

గిర సెలపు పుచ్చుకొని [(డయివరి కి థాంక్ చెప్పి నడిచాను. ఇందాక మెం 

ఆపితే ఆగని బస్సు అక్కడుంది. ఐతే ఖాళీ లేదు. “ఐదు నిమిషాల్లో ఎక్స్ 

స్ బస్ వుందన్నా”డు  కండక్షరు, ఈ బస్సును నక్కపల్లి జంక్షన్ దాటే 

లోగా కొక స్తుందిట. “అందులో ఖాళీ లేకపో తేనో?” అన్నాను. “ఐతే రండి. 

ఇందులో అనకాపల్లి దాకా నుంచోవాలి.” 

కొండబాబుగారు నడిచి వచ్చేరు. ఆయనతోవాపే చేరింది ఎక్స్ప్రెస్ 
బస్సు. జనం దిగుతున్నారు, నేను బస్ తలుపు దగ్గిర చేరాను-ఎక్తటానికి ఛన్టు. 

“ఆళ్ళంతా ౩ కాఫీలకి దిగుతున్నారు.” అంటున్నారు కొండణాబుగారు. “ఒకే 

ఖాళీ” అన్నాడు కండక్టరు నా (ప్రశ్నకి బదులుగా. “ఖాళీ ఉందిట, ఎకండి” 

అన్నాను క్ కొండదాబుగారితో. అయన భార్య హాస్పిటల్లో ఉండడాన్ని తలుచుకుని 

“ఎంత ఛార్జి ' వెజాగ్ కిందుతో?” క కండక్టరు చెప్పాడు. “అందులో నాలుగు 

రూపాయలేగా” అంటూ ముందు బస్సు ఎక్తాడాయన ఎక డ మేమిటి, బస్సు 
కదిలింది. 

౦.పదకొండుంపావు, “సైముందధా?ో అన్నానుం 

నిట్ దిగచాకం కి” కండక్ట రు జవౌబు, 
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పాయకరావు పేట దాటి రెండు మైళ్ళు వచ్చాం. ' ముందు బస్సు ఆగి 

ఉంది. కండక్టరూ డెివరూ ఠః బస్సును ఆపారు. 

ఇచి డొద్ ట్ 
క్ ళా ఇ “బెక డె 

“ఇందులో ఖాళీలేదు.” 

“కొందర్ని తీసుకుపోండి 

“సరే రమ్మను. ఎగస్ట్రా అవుద్ది.” 

“ఇచ్చెవా శ వస్తారు. 99 

“తరగా రమ్మను. ఇప్పటికి పది నిమిషాలు లేటు! 

“ఎగస్ట్రా కేవారు . అడ్డరోడ్డు ఎలమంచిలి, అనకాపల్లి, వైజాగ్ పాసిం 

జర్లు దిగాల!” అవతలి బస్సు కండక్షరు బిగ్గరగా శకేకేశాడు. ప్, సేట్లులెవ్వు నిల 

కా అవ్ ల | 199 
బడారి!....చిన్న చిన్న స్రేజీలవారు ఈ బస్సు ఎక్క బోకండి! 

అంత నిరుత్నాహమైన నిబంధనలకి లోబడి పన్నెండుమంది వొచ్చారు, 
ఒక ప పచ్చి కా చాలింతరాలు విడ్దతో ఎక్కింది, ఆమె తల్లి క కాబోలు, లేకపోతే అత్త 

రోము లావిడ_ఎక్కింది _ నేనూ నా పక్క_నుస్సా యనా మొహమొహాలు 

ానుకున్నాం. సురుక్షణం౦ నిలిబడి పోయాం. వాళ్ళకా సిటువదలి, 

కొండడాబుగారు చివరి క్షణంలో ఎక్కారు........ “మొతానికి రూపాయి 

పావళా కాజేశావు గదయ్యా” అన్నారు కండక్షరుతో. “భలేవారే, ఇదంతా నేనే 
మూటగట్టుకు జోతానంటారా?ి” అని నవ్వాడు కండరక్తరు. 

(బీఫ్ కేసు ఎక్కడ పెట్టాలా అని బస్స్ఫంతా చూశారు కొండబాబుగాధు, 

అరలు ఖాశీలేవు. నేనే అందుకొని పట్టుకన్నాసు_నా పక్క-కొచి, నుంచు 
రు we 

న్నాడాయన. 

ఎలమంచిలిలో కూడా ఎవ్వరూ దిగలేదు... ఎవర్నీ ఎక్కనివ్వలేదు 
కండక్టరు. 

తాళ్ళపాలెం దాటాక వచ్చిన లెవెల్ (కాసింగు దగ్గర బస్సాగింది, 
మృదాసు వెశ్ళే మెయిల్కోసం.గేటు. | 

అయిదారు మంది దిగారు. అందులో ఒక దగ్గిర కూర్చోమని సంజ 

చేశాను కొండబాబుగారికి. “ఆచ మళ్ళీ వస్తారు.” క్ 
“ఒస్తే రానివ్వండి. మీరు పెద్దవారు, “సర్దుకోమని రి క్వెస్టు చెద్దాం. క్ 

ఆయన మొహం తిే ప్పళాడు, "మెయిల్ ని గమనించేవాడిలాగా. 

అందరూ బిలవిలమంటూ దూరేశారు. 
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అనకాపల్లిలో. ముందున్న లేడీస్ సీటు ఖాకీ అయింది, కాని ముగ్గురు 
ఆడ వాళ్ళు పకచకా ఎక్కి సర్దుకున్నారక్కడ. 

అగనంపూడి దాటాక నామీద ఏదో బరువు వాల్తున్నట్లు స్ఫురించి, దృష్టిని 

కిటికిలోంచి బస్సులోకి తిప్పాను, కొండబాబు గారు సాప్ వదిలేసి కూలబడి 

పోయారు. 
“ఆపాలి, ఆపాలి అరిచాను. 

“అయో ముసలాయన'"_“నీచ్ళ జల్లండి”_“వల్ఫ్స్ చెక్ చెయ్యండి”- 
“ఆయన తాలూకెవరూ లేరా?ి.సీటు ఖాళీ చెయ్యండయ్యా బాబూ, ఏం మను 

షులుకొ _ “ఏం (పమాదంలేదు. హి ఈజ్ ఆల్రై ట్. కొంచెం నీర్సం 
అం తేట” 

అయన్ని కూర్ ర్బో పెట్టారు. మళ్లీ ఏమీ అనకుండా అయన్ని చూస్తుండే 

బాధ్యత . తీసుకోడానికి గాను నాక్కూడా సీటు. 

గాజువాక డాకేక కళ్లు తెరిచాడు. “కొండబాబుగారూ! ఎలా వుంది?” 

ఆయన రెప్ప లల్లార్చాడు. ఆంతే. మళ్ళా నామీద వాలిపోయాడు. 

కుడిచెయ్యి పైకెత్తి వాసన చూశాను. ఈ పూట భోంచేసినట్టులేదు. 
చావులమదుం జంక్షన్ దగ్గిర పదిహేను మంది దాకా దిగిపోయారు, 

కాండ దాబుగౌర్న మూడు శే పసుల సీటులో పడుకో బెట్టి నేనూ దిగాను. కంపెనీ 

బస్సు కలిసే సే చుం. 'అదుగో!”.... పరుగెత్తాను. 'బస్సాపి, కనబడ్డ సహాధ్యా 

యుల్లో నా వేపు చూసినవాడికి చెప్పాను. “మా అంకుల్ ఒకరు ఆ బన్సులో 
ఫెయింటయియ్యారు. ఆయన్ని హాస్పిటల్కి త్రీసికెళ్ళాలి.ఎస్. ఇ. తో చెప్పండి. 
ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే తరవాతి షిప్పుకి రాగలను_అక్కన్లేకపోతే లీవ్ గాంట్ 
చెయ్యమనండింో 

“కథకే సీకే కేదీ ఆన్?” 

అక్కడే ఆటో దొరికింది. కండక్టర్ సాయం చేశాడు, 

కౌ జు వాలీ ఓ, దీ. లో ఉమాపతి వున్నాడు.వెంటనే చూశాడు. 

“సింగ్ టు వరీ. 99 

“అసలేమైంది?” అన్నాను. హార్డ్ ఎటాకేమోనని అనుమానం తగిలి, 
ళ్ డ్రి నుప్వు చెప్పాలి!” అన్నాడు ఉమాపతి. కంసకాయ కొట్టినట్టు. 

చెప్పవలసినంత చెప్పాను. కొండబాబుగార్ని బెడ్ మీద సెటిల్, చేశారు. 

జ నేన్స బయటి కళ్ళి వీళ్ళబ్బాయికి ఫోన్ చేసాను” అన్నాను. 

ప్ 
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అప్పుడే వొచ్చాడు డాక్టర్ నరసింహారావు. “ఇడేటీ? కొండబాబుగా రే! 

ఏటంది రా యీనికి?” 

“-ఫెియింటయ్యారం డి” అన్నాను. 

వెంటనే ఫోన్ తీసి హాస్పిటల్లో నే ఒక నెంబరు చెప్పాడు.“ ఆం చూడూ, 

మేరీయా? నేను డాక్టరు నరసింహారావుని. కాజువాల్టీనుంచి మాట్లాడుతున్నాను, 

అక్కడ స్తా యమ్మగారని పేషంటు స్పెషల్ రూం. ఆరో నెంబరు, అక్కడ 

పోర్టు కంటాక్షరు రత్నరాజుగారుంటారు, ఆర్హంటుగా యిక్కడికి పంపించు. 

ఫాలో?” 
బతికించారు. 

“సరు తీసుకొ చ్చేరా?” 

“కొనండి. బస్సులో వొచ్చాం. తున్నించి” 

కారేమెంది?.... తున్లో వదిలేశారా?” నవ్వాడు. “*ఆవిణ్నీ చూడ్డానికి బయ 

బ్దేరి వుంటాడు....వారంనాడు కబురుచేళాం!” 

“ఆవిడ కెలా వుంది?” 

“రికవర్ అయిపోయింది....లక్కీ_ వుమన్“ ఉమాపతి వేపు తిరిగి 

నవ్వాడు. 

“అదృష్టం ఆవిడదికౌదు....” ఉమాపతి వెకిలిగా నవ్వాడు. “పొసి 

సర్ నారాయణమూ ర్రిదొ అంటూ, ముసలాడు వింటున్నాడా ఆన్నట్టు అను 

మానంగా చూశాడు. "శేవని రూఢి చేసుకున్నట్టున్నాడు _ “రెండుసార్లు ఫారిన్ 

పంపింది...” 

“చిన్నప్పుడు. గురుప్పుగారాయె. మరి!” నరసింహారాపు నవ్వాడు. 
4 

ఆవిడ ఏమంత పెనదె పోయిందని! గట్టిగా ముష్ఫయ్యేళ్లుండ పు!” 
సు 

నేను గొంతు సవరించుకు నన్నాను, “నేనెక్తొచ్చాండి?” అన్నాను, 

“వెళ్ళండి. రత్నరాజుగారొస్తారుగా ఫర్లేదు!” 

నాలుగు రోజుల తర్వాత పేపర్లో వముఖ కౌంటాక్టర్ కి కొండబాబు 

హృదోగంతో మృతిి.ఎన్న ఐటమ్ పేపర్లో చదివాను. “దానము భోగము 

నెరుగని దినుని ధనమునకు గతి తృతీయమెపొసగునో అన్న "పద్యం 
గురొచ్చింది..- 

గగ 
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హఠాత్తుగా నరసింహం భార్య తలుపు తోసుకొని చకచకా లోపలి 

కొచ్చింది. దాంతో అతను చేతిలో వున్న "పేకముక్కంల్ని అలా పడేసి, తన 

ముందున్న చిల్లర డబ్బుల్ని ఏరుకొని జేబులో పోసుకున్నాడు. “ఒసాన్మరా* 

పనుంది” అనె నా చెప్పకుండా (పైగా సిగ్గులేక ముసి ముసి నవ్వొహటి మొగాన 

పోసుగున్సి వెళ్ళిపోయేడు. అతనేమీ చెప్పకపోతే పోయేడుగాని, మిగతా నలు 

గురం ఎందుకు మాట్లాడ లేకుండా అయిపోవాలని అనిపించినట్టుంది. 6ల్ర ధ్ర 

అన్నాను. రంగారావు నా చెయ్యి నొక్కాడు. నేనేదో తొందరపడి నరసింహాన్నో 

అతని భార్యనో ఏదేనా అంటానని గాపోలు రంగారావు భయం. రంగారావను 

కున్నది ర కే. నేను “అరె” అంటున్న టికి ఆవిడి చీరచెంగు ఇంకా గదిలోనే 

ఉంది. ఆవిడ తటాలున ఇటు చూసి “ఎవరు అరే అన్నది?) అన్నట్టు మొహం 

తి“మీ మొహ౦. మీలో సమాథానం చెప్పేధైర్యం ఉన్న వాళ్ళున్నారా?” అన 
ఎక 

కూ అల్లే 

అన్నట్లు తలెగరేసి నిర్ల కంగా వెళ్ళిపోయింది. 

“చ| పెళ్ళి చేసుకోకూడదండీ!” ఆన్నాడు మల్లిక్ తన ముక్కలు కింద 

బోర్లాపడేసి. “లేకపోతే ఏమిటీ న్యూసెన్సు? మనం చేస్తున్నపని సుమతీశతకంలో 

లేదుగదా అని-.ఈ మాతం చిల్లర డబ్బుల చీట్లాటకే ఆ సత్యభామగారు అంత 

యిదై పోవాలా?” అని “ముఖ పూర్వకంగా" వాపోయాడు. 

“వాళ్ళ సంసారానికి ఇతగాడు ఓడిపోతున్న చిల్లరడబ్బులేగొప్పే మో 

నోయ్. అందులోనూ ఎప్పుడూ మనవాడిది లెదరు హాండాయెను. మనం పంచితే 

వాడికి పడదు. వాడు పంచితే ఎవడికీ పడదు.__ఎందుకు పోనిస్తూగొడవ?” 

అన్నాను. ' . 

“ఏమన్నా అనండి గురువుగారూ. జీవితంలో (వతిక్షణం ఈ పెళ్ళానికి 

భయపడి నర్పింహం ఎంతకాలం కాపరం చెయ్యగలడు?” అన్నాడు మల్సిక్ . 

“పెళ్ళానికి భయపడి కాదోయ్... పెళ్ళాన్ని (పేమించి!) అన్నాడు 

రంగారావు. 
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“ఆ. ఇహ అడిగిన. _పేమీంచడానికి ఈ మహంకాశే దొరికిందా! 

పెళ్ళామెతే ఆ పఉపోయను.__ఈమె నుంచి స్వేచ్చ పొందటం నరిసింహం కనీస 

కర్తవ్యం.” 

“అబ్బబ్బా-అది కాదయ్యా.ఇందులో శరీర స్పర్శిలూ, పరి స్యా చె 

సవతుల మధ్య అసూయ ఇన్నోటి లేవయ్యా కురాడా. ఇతను పేకాట ఆడు 

తున్నాడని.___ఓడిపోకటోయినానరే__.ఆవిడి మనస్సులో బాధపడుతున్నాదనుకో, 
ఆ వాధ అవిడికి లేకుండా చెయ్యడం భూడా ఆవిడిని (_పేమించడ మే అంటా 
న్నను, అన్నాడు రంగారావు. 

నాకు... థీరీలమీద నమ్మకం తక్కువ. ఏదెలా జరిగిపోతే దాన్నలాగే తీసు 
కుంటాను. ఏదో జరగడం, దానికి అర్థం చెప్పడంకోసం వెనక్కెళ్ళి, యింకా 

వెనక్కెళ్ళి ఆ వ్యక్తి చిన్నతనంలో ఎలాంటి వాతావరణంలో సెరిగాడో ఏ 
ఆయా దగ్గర ఏ పాలు తాగేశాడో ఆరా తీసేసి “అల్లా చెప్పూమరి! అంచు 
యిదీ!” అని అరచెయ్యి వెనక్కి విరిచే శ్రీకృష్ణుళ్ళంకే నాకు భయం, 

“ఆహా! ఏమి సమర్ధన! దీని (పకారం ఇంకో స్త్రీతో సంబంధం పుండీ 
కూడా పెళ్ళాన్ని _పేమించడం సాధ్య మేకద! అంత మర్యాదగా లేదే మోనండి,” 
అని రంగారావును. వెక్కిరించాను. 

“రమాకాంతం మేష్టారు మాట్లాడ్తంలేదు. ఆయనేదం పే దాంతో నేనేకీభ 
వినాను. అంతే అఫ్కోర్స్ పాల్రిసీ మేటర్ కాదనుకోండి....ఈ నరిసింహం 
సత్యభామగారు; అంతవరకూ సుమండీ” అని మల్లి క్ చాసిపట్టు వేసుళ్కార్చు 
న్నాడు. 

రమాకాంతం చిరునవ్వు నవ్వాడు. సిగరెట్ నుసి దులిపి చిరువోసాన్ని 
చిద్విలాసంగా చేసి “నేనూ పెళ్ళాన్ని (_పేమించే దాళ్ళలో కే ఒసానోయ్” 
ఆన్నాడు. 

“అయితే మరి నే వెళ్ళొస్తానోయ్. మీ అందరూ పెళ్ళాలున్న వాళ్ళు, 
వీలయితే ఇక్కణ్నుంచే వాళ్ళని (పేమించుకోండి” అని మల్లి క్, కష్టపడి వేసు 
కున్న బాసింపట్టు విప్పేసి లేవబోయాడు. 
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$6 = పెళ్ళాన్ని _పేమీంచడం సంగతుంది చూశావూ! దానిలో ఒక చిస్న 

తికమకుందోయుి. ఇతరుల దగ్గిర ఏది శృంగారమో ఏది బూతో స్పష్టంగా 
చెప్పగలం; ఎర్చాటుగా వేరు చేసుకొని అవసరమైనంత వరకూ (పరత్మించ 

గలం, భార్య దగ్గర కొ చ్చేటవ్బటికి వాటిమధ్య తేడా వెంటుకవాసంత అయి 

పోయి విడదీసుకోలేక రెండూ కలగాపులగం చేసేసాం. 

“ఏమిటో, అంతా మీ బె నామియర్ థియరమ్లా గొడవగా ఉంది 

మేషారూ!” అన్నాడు మల్లిక్ తల గోక్కుని, 
. శనాకూ మొదట్లో అట్లాగే ఉండేది; శాపమో వరమో గాని, అప్పట్లో నా 

కొచ్చిన అపర్బూనిటీస్ రంగారావుకొసే శత_మానం దాటి వుండేవాడేమో!” 
మల్లిక్ “శత మానానికి నవ్వాడు. "అయితే, గురువుగారు, శీలమే 

కాపాడుకున్నానంటారా. మానం కూడానా?” 

అందులో వెటకారం రమాకాంతానికి తగిలినా అతను చెక్కు చెదరళేదు. 
“మానం కాపాడుకోవలి సే ఒచ్చిందోయ్, ఎప్పుడూకూడానూ, ఒకనాడు, దీనమ్మా 
సిగాతరగా, మూడు పరీక్షలు వొక్కరోజునే త గలడ్రాయయ్యాఖొ 

“మూడా? ___ అంతే ముగ్గురమ్మాయిలు వొకరోజునే వలచానండీ 

అంటూ తగులుకున్నా రెమిటి, కొంతదీసి?___సారీ _ తటస్థ సడ్డా రేమిటి?” 
అన్నాడు మల్లిక్ కవ్యించడాని కన్నట్టు. 

“ఎబ్ సర్ట్!” అన్నాడు రంగారావు అసూయ ధ్వనించే కంఠంతో. పైగా 

నా వేపు చూసి నన్ను తనకి మద్దత్తుండమని తనతోజాటుగా నన్నూ అసూయ 
సడ మని తలెగరేశాడు. 

నాకేం వొరుగుతుంది ? 

సరే. ఏవరు చెప్పమని వొత్తిడి చేస్తేనేం; చెబుతున్నప్పుడు ఎవరు అడ్డు 

తగి ల్రేనేం; ఆ తరువాత రమాకాంతం చెప్పిన కథ యిదీ. 
¥ ప ప 

1961 నాటిమాట___అప్పట్లో బెజవాళ్లో ఏదోదిక్కు.మాలిన హైస్కూల్లో 

ఫస్టు అసిపైంటుద్యోగం వెలిగిస్తున్నానన్నమాట. హఠాత్తుగా ఓ రోజున ఆ 

స్కూల్ హెడ్మాప్టరు పూర్తిగా. దిక్కుమాలినవాడ్రై దేవుడి దగ్గిరి కెళ్ళి పోయేడు. 

నేనేగదా తరవాత హెడ్మాష్టరు గావలసినవాణ్ని అని నేను యిదవుతూ వుండ 

గానే ఆ పాంతంలో కొంచెం దన్నున్న మేష్టారింకొహాయన, ఈ ఫస్టు అసి 
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పైంటుగారు, నే నుండగా, ఫలానా పరీక్ష ప్యాసు కాకుండా హెడ్యాష్ట రెలొ అవ 

డంటూ పె అధికార్హకి కాయితాలు పంపేడు, దాంతో అతని మొర తక్షణం 

వినకపోయినా, నాకు ఓ తాఖీదు సంపేరు, “గబుక్కున పరీక్ష ప్యాసవుతావా, 

లేకపోతే డించేచుంటావాి? అని, | 

అందుకు, వెశ్ళనన్నమాట; గుంటూరు, మొదటి పరీక్షకి, వింటున్నావా, 

రంగారాప్? 

సరే, పొదున్స పరీక్ష రాశాను, ఒకశో్సో ఇదరో (ఫెండ్స్ వున్నారు 
(యు cl ల్రీ యు ౧ 

చూడానికి. ఎండలో ఏం వెళతానని నిద్దర్లేచాక చూసుకుందామని హోటల్లో తీసు 
G 

కున్న రూమ్లొ పడుకున్నానన్న. మాట 

తలుపు దబదబా కొడుతున్న బ్రొచ్చిన కలతో శెలివొచ్చింది....కలగాదు, 

పవరో నిజంగానే తలుపు కొడుతున్నారు. ముందుగా ఒస్తున్నా అని కేకేసి 

కిటికీ తలుపు తెరిచేను. ఎండ! 

వాచీ చూసుకున్నాను, మూడున్నర! నొలుగై నా లేదు,ఆరై నా లేదు;లాతి 
పదై నా కొన్ని వూళ్ళలో, , గాడ్భు తగ్గదసలు, 

వడగాలి కెరటం తగిలి మొహం మండి ఎవరో అనవసరంగా తిట్టినట్ట 

యింది. భయంతో కిటికీ మూసేను, ఇంత ఎండా మరిచి నేన్నిద్దరపోతూవుంశే 

బంగార్జాటి నిద పాడుచేసి దీన్ని జ్ఞాపకం చెయ్యడానికి పనిగట్టుకుని ఇంత 
ఎండలోనూకష్టపడి ఇంత దూరంవొచ్చిన మహానుభావులు. (పాపాత్యుల్ఫ్రుఎవరో? 

కణం సేపు విసుకు) గ్రాన్నాను. బహుళా ఆ క్షణమే మంచంమీంచి చురుగ్గా వొక్క 

గెంతు గెంతి తలుపు తెరిచేను, 

రమాదేవి ! 

వెనకి తిరిగిపోయాను. బహుశా; నా కావిడతో వున్న పరిచయం, 

సృ హం, ఆవిడకి నా నిద్దర మొహం ఫస్టు హేండ్ గా చూ పెట్టడాని కంగీకరించ 

లేదనుకుంటాను, అనుబంధ తటాకపు ఆఖరు సోపానం దిగేవరకూ అసలు 

స్వటాపం చూపించడానికి బుద్ది పుట్టదు కాబోలు, మరి ఇంత ఎండలోనూ త్రిరి 

గొచ్చికూడా ఆవిడ అప్పుడే విడిన "మల్లె పువ్వులా |ఫెష్గా వుండగలగడంలో 

రహస్యం ఏముందీ! నేను దినమూ లక్స్ టాయిలెట్ సోప్పనే వాడు 

దును. అది మీక కూడా అంటుందేమో, హతోస్మి, ఆవిడ సు(పసన్నంగా 
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వుండడానికి చేసిన స్వల్పదరహాసంలో కూడా ఆవిడ ముక్కు సంపంగిలాగా 

బుగ్గలు గులాబీల్లాగా ఏంత గా (పకాశించి పరిమళించేయి. 

భళిరా, ఈమె సౌందర్యం ! నాటికి నేటికీ; అరగదియ్యని సబ్బువిళ్ళలా 

నున్నగా గట్టిగా వుండి పోయిందే, ఈ రమాడెేవి ! అనిపించింది... 

తువాలు అందుకుని మొహం ఆవిడ వేపు తిప్పితిప్పినటు "పెటి “కూచోండి 

వొసాను” అని చాతూమ్లోకి వెళ్ళేను. 
అనాలే 

మొహాం కడుక్కున్నాను. పంప్పలళోంచి పడే నీళ్ళు నిరాశీణ్యంగా లా 

అ < శ < ఉన్ వరాం నం జ అ 

పెడిగా వున్నాయి. కర్మకాండ ముగించి అద్దంలి చూసుకున్నాను. ని దమిద 

ఫొంగి నిండుగా కనబడుతున్న మొహం ఎండకి రక్తమంతా పోసుకుని పడుచు 

వాడి కోరికలా ఎరగా కఠినంగా వుంది. కళ్ళు చిన్నవై సన్నవై పోయాయి 

ఛా; యిలాంటప్పు డొచ్చిం దేమిటి రమాదేవి ! కొంచెం పొద్దుపోయాక; పోన్ 
ట్ 

వాలేక రారాదూ! 

గదిలో అడుగు 'పెస్టును; రమా దేవి మాట్లాడం 

ఇల్ గ [న ఇ pe) తాం అగ 4 

దువ్వెన తీసి అద్దం దగ్గరి కెళ్ళిపోయి చెరిగిన [కాపు స 

ఆలోచనల్ని కూడ గట్టుకుంటూ రమాచేవిని నా ఆలోచనా *పరిధితలో విగించు 

= 

కుంటున్నాను. 

“చచ్చేననుకోండి; మీ రూమ్ కనుక్కుందికీ '....పసంత ఏహోర్లు ఈ 

వూళ్ళో మూడున్నాయట. నాకేం తెలుసు? రిక్షఎక్కి వసంత విహారుకి తీసి కెళ్ళ 

మంటే ముందిక్కడికే తీసుకు రాకూడదూ, చచ్చినాడు ! ఆ ర్రైలుసేషన్ దగ్గిర 

కాఫీ హోటలుకి త గలడ్డాడు. ఒరే నాయనా, నేను వసంతవిహార్ లాడ్తింగ్ 

హౌసుకి వెళ్ళాలి; అంచేత శాకాహార భోజన _ ఫలహార-వి శాంతి-శాలకి-తీసి 

కెళ్ళరా ఆని చెప్పేను. అకుణించి సరేనమ్మా అంటూ కొ తపేటో, వాడి 
ణ | ఎవి 

మొసాం “పీవో!.... అక్కడికి లాక్కెశ్చేడు. తీరా మోసి కనుక్కునేసరికి అది 

లాక్తింగేగాని మాంసాహార భోజనశాలట....మీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసుగా; 

మొడట్నించీ ఒక మాట _ ఒద్దన్నమాట; ఒక కూర _ వంకాయ వేపుడు కూర, 

ఒకి చాణం “నువ్వు చాలా మంచి” బాణం కదా! == అప్పుడు ఆ హోటలతను 

ఆడకూతుర్ని ఎండలో ఇంత సేపు తిప్పుతావా అని గట్టిగా నాలుగు చీవాట్లు 

'పెపేసరికి ఇక్కడికి లాక్కొచ్చేడు. ఎండలో ఇంతదూరం తిప్పి చంపినందుకు 
టి గొ 

మీ దగ్గిర రిక్షెడబ్బులు వసూలు చెయ్య్యాలివాళ.” 
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నేను నవ్వుకుంటూ “పోన్లేండి ఇస్తాను. మహా అయితే రూపాయిన్నరో 
రెండో యిచ్చుంటారు అన్నాను. 

“చాల్చాల్తైండి సరసం .... ఏమిటండీ యింకా నిద్దర పోతున్నారా?” 

అప్పటికి నా పొరపాటు తెలిసింది..... 

ఆరేశ్ళయింది రమూదేవీ నేనూ ఆ రోజున కలుసుకొని. అక్కడ ఆ 

గుంటూర్లో అలా మళ్ళీ కలుస్తామని అనుకోలేదు. ఆ మాట కొ సే అసలు విడి 
పోతామనే ఎవ్వరూ అనుకోలేదు, 

ముందు రోజునే హోటల్లో రూమ్ తీసుకొని సాయంత్రం గవర్న మెంట్ 

వుమెన్స్ కాలేజీకి వెళ్ళి నా నెంబరు ఏ హాల్లో ఏ బెంచీమీద వేసేరో చూసు 

కున్నానుగా, వెస్తు గ్యాలరీలో కిందినుంచి మూడో వరసలో మధ్యన వేసేరు 
నన్ను. పరీక్ష తొమ్మిది గంటలకిట. ఏ పరీక్షకై నా పావుగంట ముందుండడ మే 
నాకు అలవాటు. ఎనిమిదిమ్ముప్పావుకే సీట్లో చేరేను. అటూ యిటూ ఎవరూ 
రాలేదు. పెకి కిందికీ చూసేను. గేలరీలో పెన ఆఖరువరసలో నించుని నవ్వుతూ 

విష్ చేసేడు కా మేశ్వ(రావు. అతనూ నేనూ విజయనగరంలో క్రాస్ మేట్సుం; 

అతనూ ఈ గుంటూర్లోనే ఎలా తట_స్టపడ్డాడా అని ఆశ్చర్య పడుతూనే వున్నాను: 
ఇంతలోనే కిందినుంచి. వెయ్యిరకాల పువ్వుల కలగలుపు గుబాళింపుతో వొచ్చే 
సింది రమాదేవి. “మళ్ళా మీ పక్కనే నండోయ్, నేను!” అన్నాది, పలకరింప్ప 
లోనే చిలిపినవ్వు వొలక బోసుకుని. 

నా నోటి మీదుగా “అరె!” అన్న రెండక్షరాలూ ఆక్షణం వినీ, నామొహం 
మద ముఖ్యంగా ఎక్కువ తెరుచుకున్న నా రెండు కళ్ళమీద; చూపు నిలిపి 

కౌ మేళ్వ్యరావు గమనిస్తున్నట్టున్నా, “ఏమిటీ అద్భష్టం!....మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి. 
ఇన్నెళ్ళకి” అన్నాను. 

‘౪ ఆ6ఎ ఆగండి, పూరి చెయ్యకండి, పళ్ళూడిన ముసలిది కుచ్చిళ్ళను 

సపరించుకొంట అనొస్తుంది కదూ, దాం తరవాత? అమ్మచాబోయ్ అది నామీద 
పయోగించకండి” అని పకపకా నవ్వేసి, “నిజానికి అదృష్టం నాది కదండీ.” 
అన్నది రమాదేవి. ' 

కౌ మేశ్వ(రావు దగిరగావొచ్చి చేతులు కలిపి పలకరించి, “నా ఆశ 
ఏరా శేనా యింక :” అన్నాడు, 

“ఏమిటా నీ ఆశ?” 
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_ అిన్చురేమీలేదు, ఆ ఇన్విజీలేషన్కి వొచ్చే అతను. మనకి ' తెలిసినవాడే 
కదా; హాయిగా నిన్ను నా పక్కకో నన్ను నీ పక్కకో మార్చించుకుందామను 
కున్నాను, ఈవిడ పక్క చేరాక ఇంక నువ్వాప్పుకుంటావా!” అన్నాడు. 

“అయినా కామెశ్వ రావూ! నీ మ్మెరిగానీ, ఇన్విజిలేషన్ కొచ్చే అతను 

తెలిసినవాడై నవ్వుడు ఇంక నా [(సమేయం దేనికిరా! నువ్వెక్కడున్నా గుప్పెడు 

శెచ్చుకోగలవు! (మార్కులు అసలు వొడ్డించేవా వాడు మనవాడ్డి తే కొసవరసలో 

కధా కూర్చో వాలి; నరే, సరిపోయింది! నిన్నెలాగూ గేలరీ చివర్ని వెయ్య నే 

చేసేరు!” 

“ఫోన్లేరా! ఏమి,రమాదేవిగారూ;నమస్యా-రం! జ్ఞాపకం వున్నామా?” 

సరే; స పరీక్షల్లో నా పక్కన కూచున్న వాశ్ళెన్నడూ చెడిపోలేదు. 

అప్పుడూ అప్పుడూ రమాదేవికి నోటితోనూ ప్పస్తకాల్లో గుర్తులు పెట్టి కాపీ 

లందిస్తూ మూడు గంటలూ కూర్చుని రాశాను, నా మాటలు సరిగ్గా, అర్ధంగాక, 

ప్పు_ష్ట స్పకాల్లో గుర్తులు ఏక్కటీంచెక్కడికో అర్హంగాక రమాదేవి స్వంత శ్యాం 

కొంత సత చేసి  రాసినట్టుంది. ' “దుధ్యాహ్నృం ఘీపంచే మీ రూమ్కొచ్చి పేపర్లు 

వాల్యూ చేయించుకో వాలండీ=మీ అడసి చెప్పండి.... “* అన్నాది రమా చేప్. 

నేనేదో యాదాలాసంగా, ఒస్తుందా ఏమి" అన్నట్లుగా వసంతవిహారు, రూమ్ 

నెంబరు ఆరు అని చెప్పేను. అప్పుడా విడ అంత మందిలోనూ పక పకోొ నవ్వేసి 

ఏమిటండీ మీ పరధ్యానం! నే నొస్తానం కొ అయో మీ రావడ మేమిటి నేనే 

వొస్తాను; మీ ఎ్మడసివ్వమ మని మాటవరసక్రై నా అన్నారుగాదు!” అని; “సరే 

లెండి; మా చుట్టాలి ంటికీ మీీరావడం చేనికి; మీ హోటలుశే నేనాస్తాను!” 

అన్నది. 

ఇప్పుడిలా ఇంత ఎండలో ఆవిడ అన్ని వీధులూ తిరిగి తిరిగి వస్తే 

ఆవిడిని నిల బెట్టి మాట్లాడించడ మే కాక పోనీలే రిక్షొడబ్బులు ఇచ్చేసాననడం 

ఆవిడికి కష్టంగానే వుంటుంది మరి. 

“సారీ మిస్ రమాదేవి! మిన్ముల్ని చాలా శమపెచేను.... అయినా 

అంత ఎండకన్ను ఎరురనట్ట రాచముద్దుల గుమ్మవి కాదుగదా” అని నేనూ 

సెంకితనంగా నవ్వి " “ఒస్తానుండండి. మంచి కూర్దింక్. ఆర్గరిస్తాను. అంత 

మంచివి కావనుకోండి; ఏదో_మనం వెళ్ళక్క- ర్లేకుండా ఒసాయి అని గది 

లోంచి ఇవతలి కొచ్చేను. వరండాలో ఎవ్వరూలేరు. చకచకా మెట్లుదిగి కింద 
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కొచ్చి ఆర్డర్ చేసి పెకి వెశ్ళేసరికి రమాదేవి మంచంమీద మఠంవేసుకు కూచుని 
నా పిక్టోరియల్ డైరీ తీసి చూస్తోంది. 

అది కొనుక్కోోడం పొరపాపేనని ఆ సంవత్సరానికి నూటడెభై ఒకటో 
సార్రి రి అనుకున్నాను. రోజూ అది రాయడం కోసం నేను పెట్టోంచి తీసి పైన 

"పెట ట్టకా తప్పదు; ఎవదొ "స వాళ్ళు దాన్ని బొమ్మలకో సం అనేమిషతో చూడ క్రా 

తప్పదు. బొమ్మలు చూసే సవాళ్ళు ఆ పక్కనే రాసున్నది చదవరని నమ్మక 
మేమిటి! 

“బొమ్మలు నా పున్నాయండీ! గవర్న మెంటు పల్లి కేషనా వుందే!” అని 
తాను చూస్తున్న "ప్రి ఆన్ 20) నుంచి అరడజను పేజీలు. ఒక్క సొరిగా 
తిప్పేసింది. ఇహ నెనే పణ చేసినా చెల్ల దన్నమాట 

“రాసిందింకా బాపుంటుంది. చూశ్చేక. పోయారా?” అన్నాను. రాసిన 
రాత విషయం ఆవిడికి జ్ఞాపకం చెయ్యడం ద్వారా తాను చదివిందీ లేండీ 
వంకర టింకరగా కనుక్కుందా మని గాబోలు. 

“రాసిందే మోగాని, మీరాత' బావుందండీ” అని పు _స్పకం నేను తీసు 
కుంటానేమో అన్నట్టు ముందుకి వంగి కూర్చుంది. అ రోడంతో ఆమె 
శరీరంలోని చిలిపి వంపులు కనబడి కళ్ళూ మనసూ వని వయ్య నా 
నోరు మూతపడింది, 

జూన్ 20; ఆ రోజు పొద్దున్న పరీక్ష నుంచి రాగానే రాశాను, ఆ 
డె వలో ర ఏడురోజుల సంషుటనలు ఇమడ్చాలి. నిజొనికి 

విశేషం ఏమీ జరగదు. ఏదేనా జం 
గింది రా రాసుకో వాలం పే పెజల ఏడోవంతు ఎ ఎక్క. డేనా సరిపోతుందా? రాయవభ 

(న్న 

ళ్ ల్ న్ fs rn) నం 
గ్ా 

సిందేమీ జరక్క కొన్ని నెలలు ఖాళీగా వుండిసోతాయి. కా కాని రాసే రోజొస్తే 
వొరాలు వారాలు నిండిపోతాయి. 

జూన 20. ని పున్న (చోట మొదలు పెటి రాసింది నాలుగు పేజీలు టి ఆకమీందుకుంది. చాలాకాలం తరవాత రమాదేవి పృనరలానం ఆద్భషం 
య , | చ నాదని నేనంతే తవదని ఆమ అంది. ఒక్కసారి పాతరో జులు__రాబ ల జల ఎక్స్ వ్ ౫౦ ఆం జూం బియీిం చదవడం; మేమిద్దరం గోదావరి గట్టంట్ర షిఠార్లు; 

ష్ DOE he బి “2 దా Pn ఇ్షంగి మ సినిమాల కెళ్ళివి డొలూ, ఆదివారాలు యిద్దరం ర్లిసి ప్ప టౌ ద్బిల్ల ంకకో ॥ 
, కొవ్వ్యూరి3 మాయమైపోతూ వుండడం; మా విహారాలనీ, 
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వ్యవహారాల్నీ మనస్ఫూ ర్హీగా ఆమోదించి (పోత్సహించే. రాజుగారూ వారి 

ధాన్యం మిల్లూ-_అ న్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి. 

అస్పట్లో ఒక చిత మైన సంఘర్షణలో పడ్డాను. అది సంఘర్షణ అనే 

సంగతి నాకు తెలియక ఒక తమాషా అయిన మన స్తత్వంలో పడిపోయాను. 

అదెలాటిదంచే ఇప్పుడు పొడిమాటల్లో చెప్పడం కష్టం, థియరీ ఆఫ్ ఇండక్షన్ 

(ఫొయిడ్ కి తెలి స్టే ముందుగా మన _స్టత్వ శాస్త్రంతో దానిమీద చర్చించే 

వాడేమో. 

మా బియ్యడీ బేచ్లో ఇంగ్లీ షూ, లెక్కలూ తీసుకున్నవాళ్ళం మొత్తం 

యాభయ్యారు మందిలో ముచ్చగా ముగ్గులే లేడీ సూడెంట్సు. రమా దేవి నాతో 

అధికమైన చనువుతో ఉండి దాదాపు ఆ తొమ్మిదినెలలూ నౌ పక్కనే వుండేది. 

మగిలిన ఇద్దరూ అసలు మగవాళ్ళతో కలిసి తాము చదువుకుంటున్నామనే 

చైతన్యం కూడా లేనట్టుండేవారు. పలకరిస్తే ఫస్టుఫారం అమ్మాయిల్లా ముడు 

చుకు పోయేవాళ్ళు. 

నాకూ రాధకీ కొత్తగా పెళ్లైంది. దానవాయిపేటలో కొత్త కాపురం, 

కొబ్బరిచెట్లగాలి ఇంటివాళ్ళు మాకోసం (స త్యేకంగా వదిలిన డాబా మీది గదీ... 

చూ'సేదంతా నునులేత ఆకుపచ్చ రంగులో కనబడే దనుకొంటాను. మహా సర 

దాగొ ఉండేవాలి, రాత్రయితే ఎప్పుడు తెల్ల వారుతుందా అని, పగలై తే ఎప్పుడు 

రాత వుతుందా అనీ మహా ఆదుర్దా పడిపోయే వొబ్దిని జ్ఞాపకం. 

నాకెంత సరదాగా ఉత్సాహంగా వుండేదో రాధ కంత కొత్తగా మొహ 

మాటంగా ఉండేది. నా సరదాకీ, ఉత్సాహానికీ రమాదేవే కారణమని తెలియ 

నంత పారవశ్యంలో ఉండేవాణ్ణి, నాలో కావలసినంత కశంగారభావం, మృదు 

వైన హాస్యం, చొరవొ, చెవుల్లో గుసగుసలాడుక్ ందుకు తియ్యటి పోస్తుకోలు 

కబుర్లూ నాకు రమా దేవి సరఫరా చే సేది, అవిడ నాకు నేర్చిందని గాదు నొ 

తాత్సర్యం. అవన్నీ అక్కడ పుట్టి పెరిగేవి, ఆ తెచ్చికోలు ఉత్సాహంతో 

రాధను మెను ఏర పించి గల్చుకొని ఆమెకు నాపట్ల విశ్వాసం, గొరవం, భయం, 

అపేక్ష అర్జించుకొన్నాసు, రమాదేవి నన్ను. 'బులిపించి మురిపించి చీవాట్లు 

పెసేది. చిన్న చిన్న దెబ్బలు కొట్షేది, తొడపాశాలు సెనేది! నవ్వించి శెచ్చ 

గొ'పేది. సరుగె త్తి వెంట చెట్టించుకొ నేది. ఎప్పుడు చూచినా నేనామెని ఏదో 

చెయ్యబోయినట్టు ' "మొటాం భయంతో చూపేది. ఓ ప సక్క రాసుకు పూసుకు 
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తిరుగుతూ నేను ఆ చొరవ సద్వినియోగం చేసుకోవడం లేదని గుర్తు చేసేది, 
ఆవిణ్ణి నేను చాలా నిర్లక్ష్యం చేసేవాణ్ణి. చెయ్యాలనికాదు; పరలధ్యానమే; భార్యా 

ధ్యానమే మో ఒకవేళ. ఏమైనాసరే ఆవిడ నస్ను “ఏడిపించడంి. (అదే, నవ్విం 

చడం). మానలేదు. ఏదేనా చిన్న కథలో అయితే, ఆడది తాను నవ్వించిన 

మొగవాడు ఎంతకీ దారికి రాకపోతే వాడిని పురుగు కింద జమకట్టడం లేదా 
హఠాత్తుగా ప్కుత పేమ చూపించడం మామూలు, అలా చెయ్యలేదు రమాదేవి, 

పోస్ట్ (గ్రాడ్యుయేట్ కోర్నుల్లోనూ (ప్రొఫెషనల్ కో ర్నుల్లోనూ ఇలాంటి 

చనువూ, (ఫ్రీడమ్. కొంత వుండడం నేను బాగా యెరుగుదును గాని, ఇంత 

లాగ ఆకరణకి పూనుకోడం అనుభవం అయినా అవగతం కానంత సర 

ధ్యానంలో పడ్డానే అని ఈ జూన్ 20వ తేదీని చింతిస్తున్నాను. క్ర క్లాసులో, ఊల్లో 

మెలాపున్నా సిటిజన్షిప్ క్యాంపుల్లో మహా జోరుగా ఉండేది. నా ఉపేకంతా 

కట్టుబాటుగా సంయమ విద్యగా స్వీకరించే వాడిని. రోజూ చూస్తున్న మొహోన్నే 

పెచోట దూరంగా ఎక్కడో చూస్తే కలగని రసోత్స త్తి ఏదో కలుగుతుంది 

గాబోలు, అక్కడీనించి మురిపెంగా గారంగా పెట్టంది మొహం. 

ఆ డె రీలో అవన్నీ రాశాను జూన్ 20  శేదీని, జూన్ 20వ తేదీ 

(కింద, 1953 డైరీ తీసి చూస్తె వాటన్నిటికీ మూలం ఉంటుంది. కాని ఇప్పుడు 

నేరాసుకున్నది ఎంత అందంగా పరిపూర్ణంగా వుంది. అని మురిసిపోతూ మండు 
బండలో వెచ్చటి ఫాన్ గాలిలో కూడా మధురమైన కోరికల్లో ఈదుకుంటూ 
నిిదపోయాను. 

కబుర్లు చెప్పుకుంటూ టిఫిన్ తిని కూల్ డింక్ (తాగేం, తరవాల కూడా 
కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. గోడకి రెండు దిండ్లు జారేసుకుని నేను సగం మంచం 
మీద ఏటవాలుగా పడుకున్నాను.రమాదేవి మిగిలిన సగం మంచం మీద కాసేపు 
మఠం వెసుకునీ కాసేప్ప కాళ్ళ జాపి కుర్చీమీద పెట్టుకునీ కూర్చుంది. ఇంత 
దగరగా ఇంత సేపు, ఇ ఇన్నాళ్ళ తరవాత కూచోడం, తః ఆత్మీయతా, పొద్దున్న 
పేపర్లు కాపీ లు కొట్టుకోడం; ఇదంతా ఎంతో బావుంది. అడగవలసిన వరం 
అడగవలసిన తరుణం ఇది. చెయ్యవలసిన చొరవ చెయ్యవలసిన సమయం ఇది. 
తయార వు వుతున్నాను, రమాగెవి నా మాట కాదంటుందన్న భయం ఎప్పుడూ 
లేదు. 

లైమ్ చ చూళాను,. ఇంత సే పటికి, ఐదూ, నలభై నిమిషాలు. 

“పం; బోరుకొడుతున్నానా, పొమ్ముంటారా” 
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నేను చటుక కున పందుకొంగి, చెయ్యడ్డం ౩ పెట్టి “నిఫి.ఎవరన్నారు?” 

అన్నాను. 

“మరి వాచీ చూసుకోడం, ఆవలించడం, ఇవన్నీ ఏమిటి?” పకపకా 

నవ్వింది. 

“ఆవలించలే దే! 

“స్రోసీ వాచీ చూడ్డం... 

“అదా? సినిమాకి వెళ్లాం అనుకున్నాను." 

“నే ననుకోలే దే!” 

“నేననుకుం పే ఒక్కడిసీ వెళ్ళాలనుకుంటానా, మీరూ వస్తారు. 99 

“సినిమా నుంచొచ్చి నేను మా వాళ్ళింటికి వెళ్ళడం కష్టం, వొళ్ళది 

ఎక్కడో లోపలి వాటా. తలుపు తియ్యడానికి ముందు వాటాల వాళ్ళు విసు 
క్క్కుంటారు” 

“అక్కడికి మీరు వెళ్ళనే వద్దు” 
“నుర” 

మీరిప్పుడే రిక్షాలో వెళ్ళి మీ వాళ్ళతో ఊరుకెళ్ళి పోతున్నానని చెప్పేసి 

సినిమాకి రండి. అక్కడ్నుంచి సివిమా అయిపోగా వే యిక్కడి కొచ్చేద్దాం, 

ఇక్కడే భోంచేసి.” 

“భోంచేసి.?” కొంటెగా చూసి నవ్వుతోంది, 
“అదే; భోంచేసి, ఇక్కడే పడుకుని, పొద్దున్న ఎవరి ఊరు వారు 

వెళ్ళచ్చు.” 

“మా వూరికి రాతి పదకొండున్నరకి ర 'రలుంది.ో 

“అంతరా|త ప్పుడు వెళ్ళిపోనక్క_ర్లేదు. రాతి కిఠక్కుడ హాయిగా.” 

“చూద్దాం. ఇలాంటి రాత్రుళ్ళు ఎన్ని గడపలేదు కనుక!” 

తలుపు దగ్గర అలికిడైంది. ఒకడ వాలా బం|టోతు కనబడ్డాడు. “నమ 

సారం అమ్మగారూ!” అన్నాడు. 

నాకేం అర్లం గాలేదు. 

“సీం పోతరాజూ?ిఅన్నది రమాదేవి. 

“అయ్యగారు జీపేసుకుని వచ్చారమ్మా. కించున్నారు” 

“నేను రేప్పొద్దున్న వస్తాను. మీరెళ్ళండి” అంది రమాదేవి నవ్వుతూ. 

మొహంలో ఏటో బెదురు కన్చిస్తోంది, 
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వాడు వెళ్ళాడు. 

““ఎవడీ క పోతరాజు?” 

“క్లూ ఖీ, డీ. వో, బం(టోతు.ో 

“వీ. డీ వో. ఎవరు?” అన్నాను, 

"అబ్బబ్బ! '_నేను వర్క్ చేసేది జడ్. పి, పి. హైసూల్లోనండీ బాబూ! మా 

చుట్టూ వీడీవోలూ, జడ్. పి. అధికార్గూ, అనధికా రూ అన్ని రకరకాల కార్లూ 

సరి|భ్రమి స్తూ వుంటాయి.” 

శక్ పక్యూజ్మీ.” అంటూ రేయాన్ క్లాక్ షర్లూ, ఖాకీ పారంటూ తొడు 

క్క్కున్న ఒక న్టైన యువకుడు గదిద్వారం దగ్గరకొచ్చాడు. 

అతన్ని చూడగానే రమాదేవి లేచి నిలబడి “గుడ్ మార్నింగ్ సార్, 

రండి” అన్నది. ' 

అతను రాగానే “వీరు రమాకాంత్గారని మాకు చాలా ఆప్తులు, క్లాస్ 

మేట్ కూడాను” అని చెప్పింది నవ్వుతూ. 

“గాట్టు సీయూ.... రేపు జడ్. పీ. స్మెకటరీ. డియ్యావో మనూరొస్తు 
న్నారు. మీరు రిటర్న్ జర్నీకి జీప్ పంపమన్నారని వస్తే, వాళ్ళు కనబడి 

(ప్మోగాం చె చెప్పేరు. పొద్దున్న 'టెలి(గాం యిచ్చేరుట.... 

“నేను పొద్దున్నేవస్తాన్లెండి. » 

“సేం రాతే వెళ్ళిపోతున్నాం. మీరు మాతో అయితే వాళ్లొ చ్చేలోగా 

విలేజ్ చేరగలరు. పొద్దున్న ఫస్టుబస్లో వచ్చినా మీరు తెనాల్లో కనెక్షన్ దొరక 
దాధపడతారు. టైమ్కి చేరలేరు.” 

“అదికాదు సార్! వీరూ నేనూ ఎనిమి దేళ్ళకు మీటయ్యాం. సినిమాకి 

వెళ్ళి పదకొండున్నర (టయిన్కి తెనాలొచ్చి అక్ష ణ్నించి పొద్దున్నే ఫస్టుబస్లో 
వస్తాగా! మరెళ్ళండి. సారీ. మీరు జీప్ నాకోసం. తీనుకొచ్చినట్టున్నా రు.” 

“మేమూ వెడుతున్నాంగా, సినిమాకి! పదిగంటల కిక క్కడి కొచ్చి పికప్ 

చెయ్యమంటారా?” 

“ఎందుకులెండి సార్. నే వస్తాగా! మీరు వెళ్ళండి. నే నెలాగో ఎనిమిది 

లోపల కొల్లూరు చేరుతాను.” 

ఆతను వదల్లేదు. “ఇంత దూరంవచ్చి నేనువేరే, మీరు వేరే ఎందుకు 
మరు ఏ ఎ బస్నో "ఫెయిలై రాలేకపోతే చాలా కష్టం, రేప్పొద్దుట 
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వాళ్ళ యన్ కై్యరీ....మీరు లేకపోతే. అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరయి 
పోతుంది. మీరెప్పుడు రమ్మం"ే అప్పుడొచ్చి పికప్ చేసాను, చెప్పండి, 9 

రమాదేవి క్షణం ఆలోచించింది. “ఇప్పుడే వెళ్ళిపోదాం సదండి... 
సినిమా మానేస్తాను,” 

కస్టం కే!....కైం ద వెయిట్ చేసాను త ్ యరగారండి, గుడ్ బె జంటిల్ 

మన్" అని బూట్లు టకటక లాడించుకొంటూ వెళ్ళాడు. 

“యూస్ 35 రోగ్!” అంది రమాదేవి మంచం మీదనుంచి శేచి, 

అంతే. అదే వీడోలు. ఈ అసలు రమాదేవి అక్కడ వుందని వాళ్ళకి ఎలా తెలి 

సిందా అన్న నా సందేహ ౦ తీరనేలేదు. 

ఈనగాచి నక్క అపొలు చెసినట్టయింది. అక్కడ నేను కూడా ఐదునిమి 

షాలక౦'పె ఎకువ ఉండలేకపోయాను గబగబా బ్యాగ్లో బట్టలూ అవీ సర్దేసు 
కొని కింద కెళ్ళి ) హోటలు విల్లిచ్చేసి బైట వొచ్చి రక్షకోసం. ట్ పాత్ మీవ 

నిలబడ్డాను. ఏదో జరిగింది... జరగవలసింఏి జరగలేదు. అదే జరిగింది.. 

పూర్తిగా ఈ ఆశాభంగాన్ని భరించే ఓపిక లేనట్లుంది, రమా దేవి అల్లక్కడ 

దాకా వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదో చెప్పి మోసగించి మళ్ళా హోటలు కొస్తుందేమో. 
వాళ్ళ బంధువులింటికి తన సామాను కోసం వెళ్ళుంటు౦ది, జీవ్ మీద. అక్కడ 

ఏదేనా సాకు చెప్పి వాళ్ళని పంపించే సమర్గతపుంది ఆమెకి. వాళ్ళిల్లెక్కడో ! 
ఈక క్టాస్హ్రా | * అన్న పిలుప్పుం పరిచిత మైన ఆడగొంతుక, 

“రాంత కౌదూ?ో అనుకుని పక్కకి తిరిగాను. 

“ఆ 'దెమిటి చావా! అప్పుడె మరిచిపోయావా? నేనే!” 

“అబ్బబ్బా! మరిచి పోలేదే!మీరిీ వళ్ళా ఉంటున్నారా?” నాకాశ్చర్యంలో 

నోటమాట రావడం లేదు....ఛి, ఛీ! రెండో జులూ హోటల్లో వుండిపోయానే___ 

“ఉందు అసి రిక్త అవ్నికె డబ్బులిచ్చి దిగింది, 

“నకు గ్రాడికో బయల్దరినట్టున్నా వు” అన్నాను. 

ఎక్క డికీలేదు. | జారుకే, రా, వెళదాం. 

ఇద్దరం నడుస్తున్నాం, “ఎప్పుడొచ్చవు? చేతిలో సంచీ నువ్వూ=ఇ దేనా, 
రావడ ౦?” 

నాకు నవ్వొచ్చింది “ఇదా?రావడం కాదు; ఇది వెళ్లి పోడానికి (పయ 

త్నంం రెండో జులై ౦ది వచ్చి. పరీక్ష కని వొచ్చాను.” 
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“సెలవు లేదా?ో 

“ఉంది కాని పరీక్షయిపోయింది ఇవాళతో. వెళ్ళిపోదామని. 

“ఓస్! వెళుదువుగాని లెద్దూ! మా ఇంటిలో రెండో జులుండెచ్ళం అస 
లెప్పుడూ వొచ్చే వేకాదు.....ఇక్క-_డి దాకా వొచ్చి మా యింటికి రాకుండా ఎలా 

వెళ్ళిపోతావోయ్!” 

కర మా రెప్పుడేనా వొనొన్లెద్లూ, బెజవాళ్లో నే గదా, ఉన్నాను.” 

“ఇన్నాళ్శొచ్చేవు, ఇప్పుడెళ్ళి పోతే ఇంకొస్తావు._ఏమిటో_అన్నీమాయ 

మాట్లు.” 

“మీ పాప నడుసోం దా?” 

“పద, నువ్వొచ్చి చూస్తెగా, అసలు?” 

“అసలేదీ? నీతో రాలేదేం? ఇంటి దగ్గిరొదిలేసేటంత పెద్దది కాదను 
కుంటానే!” 

“సా_రే!దాన్ని బజారుకి తీసుకొచ్చి నేనెక్కడ భరించనాదాబూ ! 
(పాణాలు పీకెయ్యదూ. బజారంతా కొ సీమని ఇవాళ తీసుకు రావలసింది.నువ్వొ 
స్తున్నావని తెలు స్తెను!_తడాఖా చూపించేది...” 

శాంతని అంత వేగిరం మళ్లీ చూస్తాననుకోలేదు. 
“అది సరేలేవే_మీ ఆయనకి (దోజాచెలంలోనో, ఎక్కడో కదే, వని?” 
“అంతేలే, మేం ఎక్కడ జ్ఞాపకం వుంటాం. నీకు. (థోణాచెలం నించి 

గుంటూరు _టాన్స్ఫరయ్యేక కాకినాడెపతూవుంపే ఆ వేళ నువ్వు ఏలూర్లో 
కనబడి” 

“జానా నుస్మ: మర్చేపోయేను.” 
శాంతని అసలు నేనే పెళ్ళి చేసుకోవలిసింది. నాకది వేలు విడిచిన మేన 

మామ కూతురు. చిన్నప్పుడందరూ మమ్మల్ని మొగుడూ పెళ్లాలంటూ గోల 
చేసేవాళ్లు. శాంత వాళ్ళనాన్నకి ఒకర్తె కూతురు, నేను వాళ్ళ ఇంటిలోనే 
వుండి వి. యస్సీ. వరకూ చదువుకున్నాను, 

చిన్నప్పట్నుంచీ దాస్నీ నన్నూ మొగుడూ పెళ్ళాలని ఎంత తరుచుగా 
అనే వాళ్ళంచే నన్ను మీరు మీరంటూ మన్నించడం అలవాటు చేసుకుంది 
శాంత. 

బొత్తిగా తేడాలేదని.దానికీ నాకూ ఏజ్జర్ధమే, వార-_పెళ్లి చెయ్యలేదు. 
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ఇంకొక చిత్రమెన సంగతి ఏమిటంటే చిన్నప్పట్నుంచీ మమ్మన్ని 

అందరూ అలా అనడం మూలాన్నీ, నాతో చనువు తప్పనిసరి అయిపోడాన్నీ 

“మొగు”డంకే బావేనన్న నమ్మకం వొంటబట్టి ముదపడిపోయి వేరే మని 

షితో పెళ్లంటే ఏమీ అర్థం గాలేదనుకుంటాను. వాళ్ళాయన పెళ్ళి చూపుల 

కొచ్చి, చూసి వెళ్ళి, అంతా రైటు చేసుకున్నాక; “మరి బావకిచ్చి చేద్దామను 

కున్నారు కదే అమ్మా; బావ నన్ను చేసుకోసంటున్నాడా?” అని అడిగిందిట, 

సద్దెనిమి దెళ్ళ శాంత. ఇది ఆ అమ్మ లక్క ఈ అమ్మలక్కల మధ్య _పచార మై 

వాళ్ళాయన చెవిని కూడా పడిందని గొడవగా చెప్పుకున్నారు. శాంతకి మొగు 

డం పే ఇష్టం లేదంటూనూ , 

మౌట్లాడుకుంటూ బజారు తిరిగి ఇంటి కొచ్చేం. నాకు కొంచెం ఇబ్బంది 

గానే వుంది. శాంత మొగుడూ నేనూ ఎన్నడూ కలుసుకోలేదు, నేను ఫలానా 

అని తెలిస్తె ఆయనేమనుకుంటాడో _-?___అయినా ఆ (ప్రశ్న శాంతనెలా అడ 

గడం.._మాట్లాడ కుండా దాని వెనక నడిచి, ఇక ఇల్లు చేరేమని తేలిశాక “అది 

కాదు శాంతా? నేనెప్పుడూ ఆయన్ని చూ శృేదుకద” అన్నాను. 

“చూడకపోతే ఆయనకి తెలీదనుకున్నావా? నిన్నక్కడ నిలబెట్టి ఇత 

నెనరో చెప్పుకోండి చూద్దాం అంటే ఆయన మీ రమాకాంత్రం బావ కదూ, 

అంటారు ఠకీమని. తెలుసునా?” 

పిల్లి ని ఇంటిగల వాళ్ళకి అప్పజెప్పినట్టుంది. దాన్ని తీసుకొచ్చింది. 

వీళ్ళది మేడమీద వాటా. 

మెన్సైక్కి. పర్స్లోంచి తాళం తీసింది. “మీ ఆయన ఇంట్లో లేరా?” 

అన్నాను. “ఇంట్లో కాదు, ఊశ్యోనే లేరు. ఇందాక మూడుగంటల బండికి 

బందరు వెళ్ళేరు. మళ్ళీ కన్బాద్దుటకొస్తారు... .అయినా,అదేదో సామ్యం చెప్పి 

నట్టు ఆయనుంశే నేను బజారు కెళ్ళడ మెందుకూ?” 

“అరె! అయితే ఎందుకు, నన్నిక్క-డిదాకా వెంటబెట్టుకొచ్చేవు! పోనీ* 

ఆయన్ని చూడొచ్చుకదా అని నేనొచ్చేను!”' 

“ఇప్పుడు మాతం ఏం పోయింది? రాతుండు, రెప్పొద్దున్న కొయ 

నొచ్చేసారుగా!” 

చీకటి పడుతోంది, వెళ్ళిపోతే బావుణ్ను_అనుకుంటున్నాను, 

వాళ్ళమ్మ తెచ్చిన చాక్తెట్టు అయిపోయినట్టున్నాయి. “నువ్వేం తెచ్చా 

వోద్!'” అంటూ శాంత కూతురు నామీదికి గెంతింది. 
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“వె రితల్లీ , నీ సంగతే జ్ఞాపకం లేచె! నేనేం తేలేదమ్మాో అన్నాను. 

“ఇప్పు డెల్లి శ్ర అన్నది, ఆ పాప, 

“ఆయిందా, నీ పని! అని శాంత నవ్వింది. 

“మొతానికి త లికి కూతురేనేవ్? అని శాంతని పరిహాసంచేసి; “ఇదొక్క 

ర్రేనా, ఏమిటీ?” అన్నాను. 

“ఆ (ఇప్పటికి ఇదొక్క శే బాబూ, నొ పీకల మీదికి! చాలు! ఇరలై 

మంది పెటు!.... నీకు?” 

“టక “డు?!” 
“ప్రోన్స_ సీకూ నాకూ గాకపోయినాొ వొళ్ళిద్దరేనా---” అని గబుక్కున 

నాలి కరుచుకొని. “వెభవలు వీళ్ళిద్దరూ అన్నా చెల్లె భృవుతారు గౌబోలు, మీ 

వాడు దీనికన్నా పె ర్లనా, అసలు?” అంది శాంత, 

తను బజార్నించి తెచ్చినవన్నీ చేరే పెట్టుకుంటోంది శాంత. ఎన్నాళ్ళకి 

చూసినా కొ త్రమనిషిలాగ లేనేలేదు. అంతా పాత మనిశే ఇ; అంతా జ్ఞాపకాలే, 

చూ _సైకాదు చూడపండానే జ్ఞాపకం రావలసిన ఘట్టాలు; ధానికీ నాకూ “మధ్యవి. 

శృంగారం జీవితంలో ఒక భాగంగా నిరూపించుకొ ని అమలుపరచుకోగల 

స్ర్రీలుంటార ని నేను శాంతని చూసే తెలుసుకున్నాను, 

వాళ్ళాయన సరసుడై శే మహా సుఖపడుతూ వుండాలి, 

వాళ్ళింట్లో నేనుండి చదువుకుంటున్న రో జుల్లో_ మొగుడిని కదా అని 

నేనెప్పుడూ (వతేేకమెన చొరవ తీసుకోలేదు. పరిహాసాలు చెయ్యడం వరకే 

గాని స్పర్శలూ వస్తాపహరణాలు లేవే లేవు. 
నాకు వి. యస్, ఫెనలియరు పరీక్షలప్పుడు వాళ్ళమ్మా నాన్నా ఎక్క 

డికో పెళ్ళికి వెళ్ళేరు, డానికీ యస్సస్పల్సీ పరీక్షలు, 

“బుద్ధిగా చదువుకోండి, సినీమాలనీ అదనీ ఇదసీ వేషాలు వెయ్యక! 

రెజ్నుల్లిలో సోమనాధం పెళ్ళుంది, అప్పుడు చూద్దురుగాని బంధువులందర్నీనూ 

అని మ మృల్నిద్దర్న వొదెలి వెళ్ళేరు. 

అంత పెద్దయింట్లో మేం ఇద్దరం విడిగా రెండు రోజులుండవలసీ, 

వండుకు తినవలసీ వచ్చింది. . 

ఇద్దరం ఈ మళ్ళీ కలుసుకున్న నాటికన్నా పదేళ్ళు చిన్నవాళ్ళం. 

లోసల బులబాటంగా పున్నా తాప్యతయానికి ధైర్యం చాలని రో జులన్న 
మాట, అవి, 
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మేం అప్పటికింకా. ఎప్పుడో రీ ఇంటివాళ్ళు కావలసిన వాళ్ళమే; 

అందరి దృష్టిలోనూ కూడాను, 

సరే; మొద్యటోజేమీ కాలేదు. ఏదో తెచ్చి పెట్టుకున్న హుషార్తోటీ, 

మర్యాద కోటీ కాలం గడిపేశాం, 

రెండోరోజు మధ్యాహ్నంనించీ ఇద్దరికీ ఏమీ తోచడం మానేసినట్టుంది. 

నేను చదువుకొంటూ మేడమీదివరండా మీంచి చూడ్డం. శాంత కింది వసారాలో 

నేను చూసీచూడ్చంలోనే కనబడేటట్టు పుస్తకం పట్టుకొని మేడమీదికి చూస్తూ 

వండడం, 

“నువ్వు. దొంగ” అంటే “నువ్వే దొంగ” అన్నట్టుగా చూసుకోడం. 

ఇద్దరం దొంగలమే అని ఇద్దరికీ శతెలిసిపోడ మే; లోపల ఇద్దరం 

తియ్యటి బాధపడిపోడ మే, 

“సీ ప్రర్రీక్ష ఈ ఏడాది సున్నా” అని నేనంశే. 

“సీ కెలాగూ సౌపైంబరు తస్పదూ'* అని శాంత అన్నాది. 

సాయం(తం ఏడయ్యేసరికి వంటచేసేసింది శాంత. మార్చి నెల ఎండలు 

సబ్బు సగానికి అరగదీసి శుుభంగా “ఒళ్ళు కడిగేసుకొని” దానికి నచ్చిన దిట్టలు 

క రైసుకుంది. 

వేళ్లకు. దండు గెపోతున్నాయన్న మిషతో అలవాటు గాకపోయినౌ 

నన్నూ స్నానం చేసేమంది, 

ఎండాకాలం సాయంకాలం, మెసూర్ శాండల్ డబ్బుతో వేణ్టీళ్ళస్నానం 

ఒక (పత్యేకమ్రైన అనుభవం... అప్పట్నుంచే నొకు, 

ఎడ్వర్ మైజ్ మెంట్ కాదు. అలవాటెన వాసనే ఒక అనుభవం లాంటిది. 

మీకు ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి; ఇంకోలాంటి దుండొచ్చు. 

మజ్జిగ ఒలికిపోయాయని పాలు వొడ్డించి అన్నం పెట్టింది. 

అన్నం తిని నేను మామూలుగా, మే డెక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉం పేనన్నాక్క 

ర్తిసీ వొదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు కదూ” అంది గోముగా, 

“సారీ” అని తన భోజనం అయిపోయే దాకా ఉండి సామాన్లు సద్గడ ౦లో 

సాయంకూడా చేసే 

దక. తమలపఫాకులూ, వక్కలూ, సున్నం అవన్నీ అక్కడ 

"ఫసేవిలుమీద పెట్టింది: భావగర్భితంగా పెట్టినట్టు, 
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కిశీలు బజార్లో కెళ్ళి వేసుకోడం ఇంచుమించు. రోజూ అనుభవ మే 

అయినా 'ఇంటో తమలపాకు లేసుకోడమనేది ఒక పత్యేక డి|గీ పొందడం 
లాంటిది. దానికి మేం అప్పటికి ఇంకా చిన్నవాళ్ళమే. పెళ్ళికాని వాళ్ళంతా 
చిన్నవాశ్ళే, ఇంట్లో తాంబూలం పెళ్ళయిన వాళ్ళకే, 

_ ఎక్కడా (వాయబడని ఆ నికార్భయిన నిబంధనకి మేం అస్సటిదాకా 
కట్టుబడే ఉన్నాం. చాలామంది ఉంటారు కూడానూ. 

నా కస్పటికే ఆదర వై పరీత్యంతో చేయంగల విన్నపాలై ంది. 
దీపం దగ్గిర మళ్ళీ దాగుడుమూతలు (పారంభం, చదుపుతున్నట్టు 

నటించడం. “నావేపు చూడకు” అనడం. వెభవపాఠం కంఠతా రావడాని "కేడి ఏ 

. సున్నా దని విసుకో_డం. నే నేమయినా అనేసరికి నీకు మహా అన్నీ ఒచ్చేసి 

నట్టు అని విసిరికొట్రడ ౦, 

తొమ్మిదవగానే “ఇహృలెటుతీసేసి పడుకుందురూ బాబూ అని శేచి 
పోయింది. 

అర్థరా(తి తెలివొచ్చి చూస్తే శాంత తన మంచాన్ని నొ మంచానికి 

తగిలేటింత దగ్గరగా వేసుకు పడుకుని ఉంది, భయంవేసి దగ్గిరగా ఈడ్నుకుందను 
కున్నాను, 

పొద్దుట మొహం కడుక్కొ నేసరికి కాఫీ అందిస్తూ “యక్ష వశళ్నల్లో 
వోటి అడుగుతాను చెబుతారూ, చావా!” అంది. 

“ఏమిటే అదీ?” అన్నాను, హుషారుగానే. 
“వెళ్ళిపోయింది: మళ్ళీరాదుట, ఏమిటదీ?” 
“ఏమోనే! దాంట్లో వెంటనే రాస్తాడ నుకుంటాను, చూ(డ్రాదు?” 
“కీస్, ఇంతేనా, తెలివి? నేచెప్పనా? కాలం!” 

పోయింది. 

అ తరవాత, నాకెన్నో సార్ద ఆ సందేశం మేలు చేసింది, “కాలం!.... 
వెళ్తొంది!” అని స్పురించగానే చెయ్యవలసిన పని వెంటనే మేలుకొని చేసేను 
కొనేవాడిని. 

అని గి రుని తిరిగి వెళ్ళి 

” 
ఎలాంటి సందర్భంలో చేసిన వుపదేశం! అని ఆశ్చర్యపడేవాడిని 

కూడా, 

ఇంకోసారి. 

వాళ్ళ పిన్నికూతురి పెళ్ళికి వెళితే. తో 
పెళ్ళిలోనే *కార్యంిఏర్సాటుచేశారు, 

చేరేరు. గలభా చెయ్యడానికి, 
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పేకాట మూకలూ పన్లమీద ఉండేవాళ్ళూ, సందళ్ళ్శన్నీ తగ్లేయని సినిమా 

లకీ, షికార్లకీ జారుకున్నారు. (పమయౌణాలవుతున్న వాళ్ళు సలేసరి, 

నేను ఏడో పు _స్పకం దొరికితే ఏదో మూల గదిలో కూర్చుని సరు పుచుట్ట 

బెట్ట గోడకి చారేసి దానిమీద అనుకొని చదువు తున్నాను, నిశ్శబ్దంగా ఉందేమో 

జోరుగా వెళ్ళిపోతోంది. 

ఎక్కడినించొచ్చిందో, శాంత; నిశ్శబ్దంగా నే వచ్చింది. “అమ్మదొంగా! 

ఇక్కడా, ఉన్నావు?” అంటూ పలకరించింది. 

* నేను సర్దుకొని కూర్చున్నాను. 

అప్పటికి రాతి. తొమ్మిది దాటింది, 

“చూసేవా, సందడంతా ఎలా మాయమైపోయిందోను! ఎక్కడా ట్ట 

మనిషి లేరు! అనకూడదుగాని ఈ సమయంలో ఎవరేనా దొంగాడు పడా చూసే 

వాశ్లేవ్వరూ తేరు!’ అన్నాను, 

“సరేలే, దొంగాడంటావు. ఇంకో కేదేనా అయితే. కూడా.. అని 

అర్జో కిలో ఆగిపోయి పకపక నవ్వసాగింది శాంత. 

పూర్తిచెయ్యడం అనవసరం. 

అప్పటికి శాంత పెళ్ళయి ఏడాది దాటింది, అప్పుడే యింతలాగ గిడస 

చేది పోయిందా అని నేను ఆశ్చర్యవడుతున్నాను, 

“ఏమంటావు! -ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఎక్క డెక్కడున్నారని ఎవరేనా 

లెక్క చూసుకుంటారా. అని!’ 

మరోసారి.... 

నా పెళ్ళిలో 

స్టాలీపాకం అయిపోయింది, “ఇహ ఇప్పట్లో తతంగ మేదీ లేదు, పెళ్ళి 

కుమారుడుగా రు కావాలంసె కొంచెం వి|శాంతి తీసుకో వొచ్చు” అన్నారు. 

వెశ్లేను, నాకని ఓగది వుందిగా. అందులో మంచంమీద తలవాల్బాను. 

అయిదునిమిషాలు నిద్రకోసం అటూ ఇటూ దొర్లాను, నిదర పట్టీ పట్టడం, 

నిదా మెలకువల సంధి. 

ఠపీవమని తలుపు తెరుచుకుంది. ఎవరో చూదామన్నా, నిద్దరొ చ్చే కళ్ళు, 

తెరవదానికి సాధ్యమైనా యిష్టపడని కళ్ళు, తెరుస్తే నిద దూరమై మళోఎంత ' 

_పయత్నంగావాలో?..అదీ ఆ అవ స్ట, 

ఒచ్చిం దెనరో స్తీ 
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తలుపు గడియవేసింది. 

అవుతున్న చప్పుడును బిటి జరుగుతున్న దేమిటో తెలిసింది. 

శివశివా ఆనుకున్నాను, 

న్మిద తేలిపోయింది. కుతూహలం కళుగ తెరవమంటోంది. కళ్ళు ఎవరై 

ఉంటారో, ఎంత అపచారం జరుగుతుందోనని భయపడుతున్నాయి. 

నేను నిద్రపోతున్నా నన్న ధె ర్యంతో ఆ స్త్రీ గదిలో బట్టలు మార్చు 

కొంటోందని స్ఫురించింది.అంత ధైర్యంతో తీరుబాటుగా బట్టలు మార్చుకుంటో 

దన్న ఆ ప్రీ ఎవరై ౦దీ నేను తెలుసుకో వాలి! క 

ఒక్క మూలుగు మూలిగాను; వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు. 

కళ్ళు తెరిచాను....ఇంకెవరు... _శాంతే! 

“బుద్దిమంతుడి వే కేవోయ్, బావ!” అని ఓచేతిలో కుచ్చెళ్ళు పట్టుకుని, 

శ్రీ చేతో నా బుగ్గమీద చిన్న దెబ్బ వేసి, “సార్రీబావా! నిద్దర పాడు చేసే ను!) ఆని 

చరచరా వెళ్ళిపోయింది. 

ఈ మూడు ఉదంతాలతోటీ శాంత మీద మీ గౌరవాన్ని పోగొట్టానని మీ 

రనుకుంకే అది నా దురదృష్టం. 

లలిత రసవ త్తర శృంగార సంభాషణలకీ చేష్టలకీ శాంత ఇవ్వగల 

॥ స్థానం మీకు నిరూపిద్దామని నా (పయత్నం. 

మరొక్క సంగతి. ఈ అనుభవాల అవకాశాల తీపిని శాంత నాకివ్వడాని 

కున్న కారణం ఇంకెవకై నా ఇవ్వడొానిక్కూడా ఉంటుందని నా కనుమానం 

లేదు. ఈ లోకంలో శాంత శృంగారంకోసం పరువు పోగొట్టుకుందికీ అలా 

ఎన్నిసార్లు పోగొట్టినా మన్నింని మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వడానికీ సిద్దపడ్డం ఒక్క 
నా దగ్గరే అని నాకు తెలుసు. 

పిల్లిని ముచ్చటగా ముస్తాబుచే సింది, తనూ సాధ్యమైనంత ఆధునిక పద్ధ 

తిలో_ అంటే ఇంకోవీసం ఎక్కువయితే ఎబ్బెట్టుగా ఉం డేటంతలొా___ తయా 

ర్రైంది. పొట్టీ జాకెట్టు, (వెనకాతల స్క్వేర్ కట్స్, ఏ పరిస్థితిలోనూ వీపుమీద 
ఉండని పైటచెంగు జబ్బకింది కొచ్చేసి దాక్కుంది. పల్చటి జాకెట్లోంచి శరీర 
కంతి స్ఫురణాత్మ కంగా కనిపిస్తోంది. తెచ్చిన నిజం పువ్వులన్నీ తనే పెను 

కొన్ని పాసిక్ పువ్వు మాతం కూతురికి పెట్టింది, 

pa ఆయన రా!తిపూట మజ్జిగోనుకోరు. సాలున్నాయి పోసుకుంటావా, 

పుచ్చుకుంటావా?” ర్మాతౌ క్షీరాన్న భోజనమ్.... ఆయుర్యృద్ది కాబోలు 
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డాబామీద తెల్లారుజామున మంచు కురుస్తుందని నాకూ లోపలే పక్క 
ఏర్పాటు చేసింది. వాళ్ళ పాపని వేరే చిన్న మంచంమీద పడుకోబెట్టి, ఒకే 

సైజొ, ఒకే ఎత్తున్న మంచాలు రెండిటిమీన మా కిద్దరికీ పక్క లేసింది. వాటిని 

విడదీసి, మధ్య చిన్న స్టూల్ మీద కిరసనాయిల్ బుడ్డిదీపం పెట్టింది. 

అంతా బాగుంది గాని మధ్య ఆ దీపం ఆ స్లూలూ నాకు నచ్చలేదు, 

శాంత నాకేదో అన్యాయం తలపెట్రినట్టూ, ఆ బుడ్డిదీపం నన్ను అసిధారా 
(వ్రతం చెయ్యమన్నట్టూ బాధపడ సాగాను, అన్నీ సర్దుతూ హడావుడిగా గదంతా 

తిరుగుతోంది శాంత. 

శాంత తల్లోని మల్లెపువ్వుల వాసనా, వస్తువులు సర్టటంలో పుడుతున్న 

గాజుల చప్పుడూ, .విశేషించి గదంతా తిరుగుతున్న మంచుముద్దలాంటి ఆమె 
దేహకాంతీ నాతోని అత్య్యాశా శిఖరాల్ని పం చెం్యదియాల ద్వారా మేల్కొలుపు 

తున్నాయి. దీనికి శాంత పూర్వ (ప్రవర్తన సగం కారణమైతే కావచ్చు గాని, 
రమాదేవి నేటి (పవన మాతం సగానికెక్కువ కారణం. 

ఇంతాచేసి, ఆయన ఊశో లేని ఈ రాతి నన్ను శాంత ఇలా ఆహ్వానించి 

ఇలా అనమానించడానికని స్ఫురించి ఇదేదో నా చాత నై నతనానికి సవాలుగా కన 

బడింది. ఆ మాతం దానికి సాయంత౦ నుంచీ నాతో తను రకరకాల సర 
సో క్తలాడడ మెందుకు? 

నాకు డాచా మీదినో, మధ్య గదిలోనో, వేరేగా పక్క ఏర్పాటుచేసి, ఈ 

పాటిక ల్లా మధ్య తలుపు బిగించి క్రిట్రికి ద్యారా సంభాషణ సాగిస్తూ ఉంటే 

సమస్య త్మీవత తగ్గుతుందని అనిపించింది. 

ఏ మాటా అనడానికి శాంత పరాయిదై పోతున్నట్టు బాధగా ౨౦ది+ 

“కూచో! ఇప్పుడే వస్తాను” అని శాంత మధ్యగదిలో కెళ్ళింది. ఆ 

మాటతో నేను మెల్కొన్నట్లయింది. 

నాలో విద్యుత్తు (పసరించింది. శాంత పరాయిది కావడానికి వీళ్లైదుం 
నన్నెన్నిసార్హయినా సరే వేళాకోళం చేసుకోనీ, కాని నన్ను ఒక్కసారికూడా 
అవమానం చెయ్యడానికి శాంతకి "అధికారంలేదు! 

గబ గబా మధ్యగదిలో కెళ్ళాను. 

అక్కడ శాంత చీర మార్చుకుంటోంది. దీఫం వెల్తురో తన శ్రనూశోభను 

నేను చూడడం శాంత సహించలేకపోయిందనుకుంటాను, దగ్గరే వున్న స్విచ్ 

ఆఫ్ చేసేసింది. 
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ఎవరెంత దూరం జరిగా మా తెలియదు. మరుక్షణం శాంత నా చేతుల్లో 

జృంది. కడుతూ కడుతూవున్న చీర శాంత చేతుల్లో వుంది, 

అంతే. ఆ నిశ్శబ్దంలో ఏదో మాలిన్యం పుంది. అది శృంగారం కాదు, 

కానిది నేనక్కడ తీ:ఒకోలేను. శాంత శరీరం, అందుకే, వెయ్యి సూదులు 

గుచ్చినట్లు నన్ను బాధ పెట్టసాగింది. “జావా అన్న శాంతస్వరం, అందుకే 

కఠోరంగా వినపడ్డాది. తటాలున విడిచి విడిపించుకుని ఇవతలికి వొచ్చేశాను, 

ఎనిమిదింముప్పావయింది. ఇంకా లాస్టు బస్సుంటు ౦దిం 

0 ౦ 0 

, ఇంటికి చేరేసరికి తొమ్మిదీముప్పావయింది. రాధ నాకోసం ఎదురుచూసూ 

దీపం వేసుకుని వుంది; కళ్ళల్లో, గదుల్లో. - 

“అన్నం తిన్నావా?” 

“ఆ(! ఇప్పటిదాకా చూసి ఇస్పుడే తిన్నాను. మీరో?” 

“తినే బయల్దేరాను, జగ్గుగాడిని అమ్మకి అప్పచెప్పి సినిమా కెళదాం బయ 
వరు!” అన్నాను. 

రాధకి నవ్వొచ్చింది, అందులో. కాంత ఎగతాళీ, రమాదేవి కవ్వింపుకాక 

ఇంకా ఏవో కనబడ్డాయి. 

“ఇప్పుడేమి సినిమాలెద్దురూ; దేశాలన్నీ తిరిగొచ్చి? రేపటిదాకా ఉండదా 
ఏమిటి, ఆ సినిమా ఏదోను! అందులోనూ. రెండో ఆట, నిద్దర కాగలేనే మో!” 

“మరేం చచ్చిపోవులే. బయప్టరు! అన్నాను. 

మళ్ళీ అనుమానంగా చూసింది. 

“బయల బ్రేరుతున్నావా, లెదా?” అన్నాను చిరాగ్గా. 

తుళ్ళిపడింది రాధ, “అబ్బ! వొస్తున్నానండీ' ఏమిటా తొందర! కూచో 
నైనా కూచోకుండా వొచ్చిన మనిషి వొచ్చినళ్లే సినిమాకా? ఇంతకీ పరీక్షలెలా 
చేశారు? ఉదో్యోగం నిలబడుతుందా లేక యథా మూషిక మూషికా అవుతుందా” 

“పోవే పిచ్చిదానా. అపళకునాలూ నువ్వునూ. ఇంతవరకూ ఏ పరీక్ష. 

ియిలవ లేదు; ఇదీ అవను.అసలందుశకే, ఇదంతా!” 

ఆనాడు మనసుకి కలిగిన మత్తు అలాంటిది. రాధని సినిమా చూడనివ్వ 
చేదు, గాధాలహరితో సరిపోయింది. రాతి ఆమెని నిద్దరా పోనివ్వలేదు 

శృంగార లహరిలో మునిగిపోయింది, 

(అవసరాల రామకృష్టారా వుకోసం రాసిన కథ 

368 భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



గుండెల వివ కుంపటి 
Ems mn se ఇవో పటంలో nn se లా RMD, తో, 

మా జ లల లాలా లో లతలా ఇత బలం కం కొం అలకలు అలలా ల నల జలాలలో లలో వల కంలో లాల అలా లల hie 
లలల లోల కనన క సయ ల 

మధ్యాన్నం పన్నెండు గంటలు కావసోంది. రలు మావూరి సేషన్లో 

ఆగేసరికి. ఎండ పెళ్ళ మని కాసోంది. వర్షాకాలపు ఎండేమో, ఉక్క ఫోస్ కేక 

కితలు పెడుతోంది. 

"లి గామిచ్చినాొ సెషనుకి రాలేదీయన. ఆ ర్నెల్లయింది, నేను పుట్టింటికి 

వెళ్ళి, పాపాయి నెత్తుకుని ఇదే రావడం. అసలింకా రావాలని చేకపోయినా 

(శావణమాసం నోము మా యింటిలో నోచుకోవడమే ఆనవాయితీ అవడాన్ని 

ఒచ్చేశాను. 

ఎలా లేదనుకున్నా సామాను ఎక్కువయ్యాయి. వెశ్ళట టప్పుడు పెట 

హోల్లాలే పట్టుకెశ్ళే ను,మావ వాళ్ళెచ్చిన ఊరగాయజాడీ ఒకటీ, పాపాయి సామా 

సుతో ప్లాస్టిక్ “బుట్ట క, వేణ్నీళ్ళతో ధర్మాస్పాస్కు..ఇలా ఓ చిన్న (టాన్స్ 

ర్కి అయినంత సామానెంది. కూలివా వాళ్ళూ, రికెవాళ్ళా ఒంటరి ఆడదాన్ని 

హస్ సామాను చూసీ నో దగ్గిర రావలిసిన దానికంటి ఎక్కువ డబ్బులు గుంజు 

కుందికి (పయత్నిస్తున్నారు. 

పావుగంటసేపు చూశాను, ఇంకా రాలేదు ఈయన. రికె మాట్లాడుకొని. 

ఆయనమీద విసుక్కుంటూ అందులో కూచున్నాను. 

పోనీ ఇంటిదగ్గిరై నా ఉంటారన్న ధైర్యంతో వస్తె, ఇల్లు తాళంపె్లేసి 

వుంది. నాకు నిస్సహాయత పల్ల కోపం పట్టలేనంతగా ఒచ్చేసింది. వీధి వసారాలో 

సామాను పెట్టించి ఏడుస్తున్న పాపాయిని సముదాయిస్తూ దిక్కులు చూస్తు 

న్నాను. 

ఇంతలో ఎవరో వొకావిడ వచ్చి పొరుగింటామెనని చెప్పింది. ఇంతకు 

ముందు ఉండేవాళ్ళు మారిపోయిన ట్టున్నారు. ఆవిడై నా పాపని ముద్దులాడు తూ 

కూచుందేకాని తాళం తన దగ్గిరుందని బెట పెట్టనేలేదు. నేను ఆయనమీద 

విసుక్కుంటూ వుంచే “అయో ఈ యింటి తాళంచెవి వొకటి నాదగ్గర 

వుందమ్మా, పనిమనిషి వొస్త యిమ్మన్నారు అంటూ కొంగుముడి విప్పి తాళం 

చెవి నా చేతికిచ్చి వెళ్ళింది. 
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పోనీ ఎలాగో తాళం వుంచేరని సంతోషిస్తూ, తలుపుతీసి లోపలికీ 
వెళ్లేను, పాపని మంచంమీద పడుకో బెట్టాను. బారసాలకి వొచ్చిననాడు “నువ్వు 
మళ్ళీ ఇంటికొచ్చేనాటికి చూస్కో, ఫస్టు క్లాసయిన ఉయ్యాలా మంచంకొని 
ఇంటిలో వేలగడుతున్నామ్” అని డాబులు కొట్టిన “పెద్దమనిషి. ఉయ్యాలాలేదు 
'మంచమూలేదు! 

అయితే, ఆయన ధర్ము6వా6 అని యిల్లు మాతం అరణ్యంలా చెయ్య 

లేదు. సామానంతా వొక్క చేతిమీద ఇంటిలో పెట్టుకున్నాను ... వీథి తలుపు 
గడియవేసి అలా బ్యాతూమ్ కేసి వెడదామని అనుకుంటున్నాను, 

“సార్!” అని వొక ఆడ గొంతుక, 

తలుపు తీశాను. 

చేతిలో కరియర్ లేకపోతే ఎవరో పొరుగమ్మ కాబోలనుకు నేదాన్నే. 

హవాయి చెప్పులు, సర్ధినిమిది రూపాయల వెరైటీ కాశ్మీరు సిల్కు_చీరా, 
కుడిచేతికి రెండు బంగారపు గాజులూ, ఎడంచేతికి దాదాపు డజను వ్మరోటి మట్టీ 

గాజులూ, నడుంమిదికి వాయిల్ జాకెట్లూ ధరించిందా మనిషి తల నున్నగా 

దువ్వుకుంది. తల్లో పెటుకున్న చేమంతులు నేను పక్కకి వొంగి చూడక 
పోయినా, అవే తొంగిచూస్తున్నాయి! కొత్తగా, ఒత్తుగా, నల్లగా వున్నా మంచి 
నిగనిగా, అందం వున్నాయా మనిషికి... 

“ఎవరు నువ్వూ?” అన్నాను, 

“పనిమనిషి నం డి" చిరునవ్వుతో “నువ్వెవరు?” అన్న ధీమాతో అంది. 

ఊఊ ౦యహూయ!” ఈ వేళప్పుడొచ్చా వేం?” 

“మరి. అన్నం తేవద్దండీ?” 

“ఆయితే ఆ పిలు పే6వింటి, సార్ అంటూను'!.. అయ్యగారూ అని 

పిలవలేవూ?.” 

“మా కట్టాగే అలవాటండి” మళ్ళీ నవ్వింది, 
“ఎంత్ నిర్లక్ష్యం = పైగా ఆ నవ్వు నా [ప్రాణాలు తోడేసోంది, “నూకుిట 

“అలవాటు... ఏట. ! 

“సీ పేరు?" 

“రంగమ్మండి, “రంగూో అని పిలుత్తారండి. 99 

రంగులాగే వుంది! దాసీ దర్జా చురుకూ చూచి దారి తప్పుకోవడం మరచి 
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సోయి, బ్యాతూమ్ కేసి వెడదామనుకున్నదీ మరచిపోయి అలాగే నిలబడి 

పోయాను, 

“జురు లేరాండీ?ో అంది మళ్ళీ ఆ పనిమనిషి. “నీతో నాశేం పని!’ 

అన్నట్టు; నేను“ అమ్మగాిర్నని (గహించడానికి ఇష్టం లేనట్టు. 

నా ఆలోచనలు విపరీతంగా పరుగులెడుతున్నాయి. దానికి జవాబు చెప్ప 

కుండా లోనికి వెళ్ళాను... 

దీంతో పేచీల్లేకుండా అంట్లు తోంవింంచుకొని యిల్లు తుడిపించుకో 

గలిస్తే నేను భారత ప్రభుత్వంలో ఏదేనా ఉన్నతోదో్యగం సంపాదించగలనని 

అనిపిస్తోంది. ఏది ఎలా పున్నా ఇప్పుడు ఆ 'కేరియర్లో అన్నం తినాలి కాటోలు .... 

ముళ్ళమీద నుంచున్నట్టుంది.... ఆ మనిషి శుభంగా లేదని కౌదు.... ఎందుకో 

నొకది నచ్చలేదు! 

కాళ్ళుకడుక్కొని యింట్లోకొచ్చాను, “పనిమనిషి” అప్పటికప్పుడే కేరియర్ 

'పేవిల్ మీద పెట్టింది. చీపురు పుచ్చుకు గది వూడ్చింది. 

చూడ్డం మరచిపోలేదు నేను దాని పసుప్పచ్చని పహావాయ్ చెప్పులు. 

అదుగో. ఆ మూల పెట్టింది; మా జోళ్ళు పెట్టుకునే చోట! 

చిన్న మంచంవాల్చి, దానిమీద పక్కవేసి పాపని జ్యాగత్తగా పడుకో 

బెడుకోంది నేను వెళ్ళేసరికి. *'అరెఠ!* అన్నాను కంగారుగా. నా పొపని ఈ 

మనిషి ముటుకోడం యిదే మొదటిమాటు. శేరియర్ తెచ్చిన చేతులు కడుక్కో 

కుండా పాపని తీసిందని చిరాకు వేసింది నాకు. 

గోల చెయొొద్దన్నట్టుగా సంజ్ఞ చేసింది నాకు పనిమనిషి, పాపను 

జోకొడూ. నేను మాట్లాడ లేక పోయాను, . 

నా దృష్టి శేరియర్ మీదపడింది. మళ్ళీ “ఇక్కడ పెట్టావేమే? వంటింట్లో 

పెట్టక ఫోయినావా?” అన్నాను, 

“ఇయ్యాలకిక్కుడ "పేబిలిమీద భోంచెయ్యండ మ్మగోరూ. సాయంకాలం 

కొత్త పెందలకాడే వొచ్చి ఒంటిల్లు కడిగి ముగ్గెడ తాను, ఒంట సేద్దురుగాని. 

“సరే ఇహ అదొక్క కే తరవాయి. వొంటిల్లు కూడా కడగాలీ.... అన్నం 

తింటున్నది చాలక?” అన్నాను. 

“కడ్రుక్కో-కుండానే ఒంట సేస్తారెట్లా!” 
నాకు నసాళం అంటుతో౦ది కోపం.... నాకు శుభాలు మప్సుతోంది. 

ఇదెక్కడి సనిమనిషి! 
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ఇటు తిరిగి, సెడ మంచం పెగ్గిరల్ 
టు \ 

కాబోలు నడుం బిగించింది. 

“సరేలే, అదలా వుంచు. అన్నాను. 

టెలిగాం యింతకుముందే 

అగ 

“లలి 

అందింది. రైలు ఆమాత్రం తేటవకపోతుండా ఆని వైనను కెళ్ళాను.... పాపాయి 

నిదహోతోందా?” ఇదీ పలకరింపు.... కేనుంగా వొ చ్చేవా అనిలేదు! అవస్థ 

పడావా అనిలేదు!.... కోపం వొసోంది. న 

! అటువేపు తికిగారాయన. పనిమనిషి చిరునవ్వు అటు వేపు _పసరించింది, 

ఆయన డాన్నేమేనా అనడంపోయింది; తనూ చిరునవ్వు వెలిగిస్తూ, “నుష్వు 

ఉన్నావా అమ్మగారొచ్చేః సరికి ఇంట్లోనూ?” 

“లేదండి. ఆరే ముందొచ్చినారండి... ....ఎలానండి.” అనడ మేమిటి, 
చెప్పులు తొడిగేసుకుని చకచకా నడిచెయ్యడ మేమిటి; క్షణంలో అవతలి 
కెళ్ళింది. 

“అరె! వెడుతున్నావా? రంగూ!” అంటూ ఈయన వీధి గుమ్మం 
దాకా వెళశ్తేరు. “నీళ్ళూ అనీ పెటైవా అమ్మగారికి! అమ్మగారు స్నానం 

_ చేసిందా?. కాసేపుండి వెళుదువుగాని, _.రాఫొ 

నౌ ఒళ్ళంతా చెమట్లు పోస్తున్నాయి. 

¥ ఫ్లో ¥ 

మర్నాడు... 

సాయంకాలం అయిదు దాపేసరికి ఆయవ ఆఫీసునుంచి వచ్చేశారు. పని 

మనిషి పెరట్లో పని పూరర్తిచేసేసి గదులు రెండూ పూడ్చింది. పడక గదిలో 
కొచ్చి పెద్ద మంచంమీద పడక సరిచెయ్యబోతోంది. 

“అదలా వుంచు అన్నాను. | 

“ఏతా లెండమ్మా, త(వరి కెందుకు శవయ అంటూ దున్పటి తీసింది, 

నా కిష్టంలేదు. 

పనిమనిషి చేత గిన్నెలు తోమించడం, యిల్లు వూడ్చించడం, ఫోతే 
దుకాణానికి పంపి ఏవేనా వెచ్చాలు తెప్పించుకోవడం * యిలాటి పనే తస్ప 

పక్కలు నే నెప్పుడూ చేయించలేదు. 
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నెలకి నాలుగైదు రూపాయలిచ్చి సని మనిషిని పెట్టుకుంటాం. పెట్టుకునే 

టప్పుడే వాళ్లు చెయ్యవలసిన పన్లు నిర్ణయించుకంటాం, అందులో పక్కలు 

వెయ్యడం, కట్టునితుపు గుడ్డలు తడపడం, తాగేనీేన్ళ తేవడం, ఇలాటివి కొన్ని 

వెళ్ళవు మా యింట్లో, దానికి ప్రత్యేకమైన కారణం లేకపోయినా, పనిమనుషులు 
శుభంగా వుండరనీ, వాళ్లుచేసే (పతిపనీ మళ్ళీ మనం ఫినిష్ చేసుకుం పేగాని 

పనికిరాదనీ.అమల్లో వుండె సామాన్యమైన కారణం. మాట వరసకి, పనిమనిషి 

తోమిఇచ్చిన గిన్నెలు మళ్ళీ కడిగితే కొని వంటింట్లో పెట్టుకోను నేను, 

ఆదీగాక మా పక్కలు నేను వేసుకోగలను. “శయ్య సవరించడం" 

(ప్రత్యేకం నావల్ల జరగవలసిన పని అని నానమ్మకం, “పడక” మీద నాకొక 
పత్యేక గొరవం వంది, 

“ఏ శ్రమాలేదు. అల్లా వుంచు. వేరే పనేదైనా చూసుకో 

“పన్లస్నీ అయిపోయి నె గదండీ,” అని నవ్వింది సనీమనిషి. 

అది నవ్వితే నా కెలాగో వుంటోంది... 

“నవ్వుతావేంఒ.పిచ్చెక్కిందా?” అన్నాను, 

మొ త్తంమీద అలా వదిలి ఇవతల నిలబడింది. 

ఆయన ఇదంతా _గహించాను సుమా అన్నట్టు. “రంగమ్మ శ భంగానే 

చేస్తుంది. పక్క-లూ వేయించేస్తూ వుండు. ఇన్నాళ్ళూ అదే వేస్తోందిగా ! దాని 

పని నీకు నచ్చ లేదా?” ఆన్నారు. 

“మునుపటి పనిమని షే మెంది? అన్నాను జవాబు చెప్పక. 

“నువ్యెళ్ళ్గిన తరవాత మానేసిందది.మధ్యాహ్నం పన్నెండు దాకేక కేరి 

యరుతెమ్మం పేగాకా హోటళ్లు తెలియనంది.ఓరోజు దాన్ని రికెలో కూర్చో బెట్టి 
కూడా 'సెకిలేసుకెళ్సి చూపించేను. ఆ రాతి దారి మరచిపోయానయ్యగారూ 

అంటూ తొమ్మిదిన్నర చేసింది. అప్పుడు దీన్ని 'పెటానన్నమాట. కొంచెం 

ఎక్కువె అడుగుతూంది గాని శు్యుభంగా చేస్తుందిలే, మంచి చురుకైన మనిషి 
కూడానూ.” 

_ “ఎంతిస్తున్నారేమిటి?” 

ఆ ఏన్సిమిదీ,ో 

“అ....వ్వ!. ఎనిమి దే?. ఆ సిల్కుచేర నాదేనా. మీరే యిచ్చారా?”* 

“ఆ, చేరి ఆర్నెల్ల యింది గాదూ! మొన్ననొచ్చి అడిగితే. సరే పాతచీరే 

"గదాని యిచ్చాను!” 
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“ఏంత చాపుందండీ!. ఇంతోటి పనికీ నెల కెనిమిది రూపాయలు గాక 

సిల్కు చీరలు గూడానా!. ఇంతకీ ఏమిటి, పని, మహా!” 

“పొద్దున్నే వొస్తుందీ. స్నానానికి నీళ్ళు కాచడం, తోడడం, మంది నీభ 

తేవడం రాతి తిన్న కారియర్ కడగడం,ఇల్లు వూడ్చడం!మధ్యాన్నం నేనొచ్చే 
సరికి కేరియర్ తెచ్చి పెట్టడం.” 

“వర్రీ తోమడానికి వంటగిన్నెలై దా లేకుండా ఎనిమిది రూపాయలేమి 

టండీ! ఇదివరకు పనిమనిషికి అయిదేగా ఇచ్చాం?” 

“ఆ కండిషన్ మీదే ఎపాయింట్ చేసేను. నువ్వువ స్తే వంటగిన్నెలూ 

తోముతానంది.ి 

“ఎంతపనైనా పొద్దుటే ఒక్కవూట పనికి ఎనిమిదా?” 

“పొద్దు కేమీ? సాయంకాలం మా(త్ర ౦. అయిదు ద్నాోనే క ఒచ్చి, మధ్యా 

న్నం తిన్న కేరియర్ కడగడం, హోటలు కెళ్ళి భోజనం తేవడం.* అంటూ 

చదువుతున్నారాయన. 

“పక్క. వెయ్యడం!” అన్నాను నేను, ఒళ్ళుమండి, 
“మరి పక్క వెయ్యద్దుచే?.నేను వేసుకుంటానా యే విటి, లేక పోకేను!” 

“చాల్చాల్లెండి. పక్కలు ఆదే(వీం వెయ్యక్క- గదు, నేనే వేనుకుం 

టాని...... ఇంకానయం!....” ఆ తరవాత మాట అన్లేదు నేను. 
“సరే నీ యిష్టం. నాకేం పోయింది. ? ఇంతా పన్లేదని నన్ను. దెప్పి 

ఫొడిచీ దాన్ని ఊరి కే కూచో బెట్టి ఎనిమిది రూపాయలూ ఇచ్చేటట్టున్నావు! ఆని 

అవతలి కెళ్ళారాయన, 

పక్క తీసి దులిపాను. దిండు గలీబు మాసినట్టుంచేను మార్చి ఇంకోటి 

కొడుగుదామని వొంగాను, మంచానికీ గోడకీ మధ్యన దుమ్ము “పేరుకొని 

వుంది.... ఏమిటి దీని శుభం? అని వెటకారంగా అనుకుంటూ చీపురు తెచ్చి, 

కుుంచాన్ని కొద్దిగా ఇవతలికి లాగి, మూలనుంచి మొదలు పెట్ట తుడవ 

ూగాను.,... అక్కుడేవో గాజు పెంకులు... కాదు, చేతిగాజుల ముక్కలు.... 
)ర్నెల్లనొడెప్పుడో నా చేతివి పగిలిపడ్డాయి కాబోలు, ఇంకా అలాగే 
)న్నాయి... శుభంక్లెళు భం అనుకోడంవేంగాని సనిమనిషి శుుభవేంవింటి. నా 
బుహం'.. అంతా రంగు'. పెపూత'_ తుడుస్తున్నాను.... వెలుగులో పడాయి 

' (a) 

' జుముక్కలు... 
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ఏమని చెప్పను!.... అవి నా జేతిగాజుల ముక్కలు కాపు!.... అయ్యో, 

అవి ఆ పని మనిషి చేతిని నేను చూస్తున్న ఎర్రటి గాజులముక్కలు? 

ఛ్రీ=! 

నౌ మనస్సులో తుపాకులు పెల్తున్నాయి. పడక గదిలో, మా అయన 

పడుకొనే మంచం సందున అలాటి గాజు ముక్కలు, ఆ మనిషిఏ,ఆఅ *రంగువి 

ఉండడమా?. దీనర్హం ఎమిటి? 

చేతిలో చీపురుకట్ట జారిపోయింది. ద్వారంవరకు చీపురుతో తరుము 

కొచ్చిన దుమ్మూ. అందులోంచి ఎరగా మెరుస్తూన్న అ గాజుముక్కలూ 

నన్ను వెక్కిరిస్తున్నాయి. అవి ఎత్తి ఆవతల పారబిొయ్యడా నికి చేతులు రావ 

డం లేదు, ఏవో చెప్పరాని ఆలోచసలో మనస్సంతా మలినమై పోతోంది, 

కోపంతో ఒళ్ళంతా చెమటలు పోస్తున్నాయి. 

ఆయిదు నిమిషా ,లెంది, చేసుకోవల్సిన పనీ చూసుకొని పొంగుతున్న 

ఉద్యేగా న్ని అణుచుకున్నాను. కి కొంచం తెరుకున్నాను. బిట్టల పెటి తెరిచి 

దిండు గలీజు ఒకటితీపి, మళ్ళీ మంచం దగ్గరికొచ్చాను. మాసిన గలీబు విప్పు 

'తున్నాను.... ఏమిటోగాని ముడి ఊడొచ్చినా తాళ్లు వె వె రే అలాపట్టుకున్నాయి , 

ఏమిటా అని గట్టిగా లాగాను. ఒక వెం టుక- తెగి రెండు ముక్కలూ 

రెండు చేతుల్లో క్రి వచ్చాయి.. .. ఆప్రయత్నంగా ఆ వెంక పౌడుగుని పరిశీ 

లించుకొ న్నాను. అది పొడుగాటిది....నాది అంత పొడుగైన జడ కాదు. 

అది ఎవరి తల్లోది అయిందీ ఊహించ డానికి నా కార్డు సే సెపు పట్టలేదు. 

నాకు నిస్సత్తువ వచ్చింది, అలాగే చతికిఅఐడిపోయాగు. వీడు పువచ్చేసోంది. 

0 ల్రి 0 

నాలుగు రోజ్యులెంది. 

మర్నాటికి పేరంటానికి నలుగుర్నీ పిలవడానికి వెళ్ళి ఆరుగంటలు 

దాటాక ఇంటికొచ్చాను, తలుపుకొట్టాను . ఎంత సేపటికీ తియ్యలేదు, మా 

ఆయన.... దబదబా కొట్టడం, కౌ "సేప్ప "నుంచోడం_ ఇలా పదినిముషాలకి పెగా 

ఆయ్యాక వ క అప్పుడు తలుపు తెరిచారు. 

“ఎంత సేపయింది వొచ్చి_?. పెరట్లో వుశ్నాన”ొ అణ్నారాయన, 

“ఎంత సే పేమిటీ?. అరగం శ్రైనట్టుంది? ఇంత సేపుటిండి, ఎంత పెర 

బ్లోకి వెళ్ళినా!_ (బహ్మ దేముడి పెద్దన్నయ్యలాగ?” ఆన్నాను విసుక్కుంటూ, 
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కుంకం బరిణా, పట్టు రుమాలూ పెకైలో పెడదామని పడక గదిలోకి 
వెళ్ళాను, ఈవేళ్ళప్పుదు అగరొత్తుల వాసన, వేస్తోందేమా అని ఆళ్చర్య 
పడాను. 

| ఆయన “పి పిలవటాలన్నీ అయిసకేనా !” అని ఏదో పరామర్శిస్తూ త్ర వేస 

లికి రాబోయారు. “ఆవతలుండండిి అని తలుపు గడియవేశాను. సాదా చీర 

వొకటి తీసి కట్టుకున్నాను, కిందపడ్డ పట్టుచిర “తీసి మడత పెట్టుకుంటూ 
వుండగా మంచం కింద తలవేపున పడివు వున్న రెండు చేమంతి పువ్వులు నాదృష్టి 

నాకర్షించాయి.. ఆ|పయత్నంగా నౌ మనస్సు ఆలోచనలో తేలిఫోసాగింది... 

చేమంతులు నేనూ పెట్టుకున్నానుగాని, నా తల్లోవి రాలడానికి వీళ్లే దే? వండ 
గుచ్చుకునేలోగా పడ్రాయా?.... ఏమో? అవి ఎవరి త తల్లోవి? 

నా కాలోచించడానికి భయం వేసింది... ఈయన తలుపు తీయ్యడా నికి 

అంత ఆలస్య మెందు కెంది? ఈ చేమంతులకీ, ఈ అగరొ త్తుల లకీ ఆ అలస్వానిక్రీ 
కారణం ఒకటేనా? గబగబా తలుపుతీసి అవతలకి వె? ళ్ళి. ఇటూ అటూ 
చూశాను, రోడ్డు మీదు, అనుమానించత గ్గ వ్యక్తి కనిపించ లేద... (భమా!___ 
ఆర్హంలేని అ నుమానంవా?_ సందు తిరిగి వెళ్ళిపో యిందేమో. 

దడదడా కొ ట్రుకుటోంది గుండె. కోపం, అసహ్యం, అసూయా, నన్ను 
వెం త్రించేస్తున్నాయి. ఆయన్ని అడ గడానిక్ అనేక (పళ్న; సు మ _ప్రష్కంలో 

తయార నాట్యమాడుతున్నాయి. ఆయన నాకేసి వ్మెరిణా చూస్తున్నారప్పుడే, 

“ఏమిటి లక్ష్మి?” 

“బయిమ్ ఎంతయిందండీ” అన్నాను గబుక్కున, 
అరు 

“ఈ వనిమనిషి ఇంకా వొచ్చినట్టు లేదు!_షోకులు యిదీనూ” అన్నాను, 
దొంగ చాటుగా ఆయనవేప్ప చూస్తూ, 

ఆయన సిర్హక్ష్యంగా “సనిమనిషా?_ రానూ నూ వచ్చింది, వెళ్ళనూ వెళ్ళింది!“ 
అన్నారు. 

“సంత సే పెంది?” 

"అబ్బొ. చాలసే సపైందొ అని కణం ఆలోచించి “నువ్వు వెళ్ళిన ; పది 
నిమిషాలకి ఒచ్చింది. ఒచ్చిన పదినిమిషాలకి వెళ్ళింది” అన్నారాయన. 

అబద్ద్రాలాదుతున్నారు. రంకు నేర్చింది టొంక నేరుస్తుందట.. సామ్యం 
నిజం చేస్తున్నారు... తెలుస్తూనే వుంది.... 
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కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కొని వంటింటిలోకి వెళ్ళాను. అగ్గిసె"పై క్రో 

చూశాను. లేదు. ఆగరొత్తులు వెలిగించారుగా! గదిలో వుండే మో 

వెళ్ళేను. 
నా వెనకాలే పెరటిలోకి వచ్చారాయన. మళ్ళీ నావెనకౌాలే గదిత్రోకీ 

వచ్చారు. నా చర్యలూ భావాలూ గమనించి నేనాయన్ని అనుమానిస్తున్నానో 
లేదో తెలుసుకోవాలని కాటోలు! 

సింగ్ పేబిల్ మీద పుంది అగ్గిసె'టై. కాటుక మరకలు సరిదిద్దుకునే 
నెంపంతో అక్కడే కాసేవు కూచున్నాను. అయన గది ద్వారం దగ్గిర నుంచు 
న్నారు..ఏదో జరుగుతుందనీ, జరగాలనీ ఉంది నాకు. ఎవరు (పారంభిస్తారో! 
నేను సిగ్గువిడిచి ఎలా (పారంభించేది? 

అద్దంలో చూసుకున్నాను, 

పురుడు పోసుకుని రావడం, ఎండలూ నన్ను పొడు చేశాయి. బుగ్గలు 

కొసేశాయి. పె పెదవి పెకి లేచి పోయినను, పళ్ళు కనిపిస్తామని బెదిరిస్తున్నాయి 

వ్యవ వెలిగే కళ్ళు తెలుపుపడి తాటికన్నుల్లా వున్నాయి. 

మరీ యివాళ. రెండుగంలటసేపుతిరిగి తిరిగి రావడమూ. రాగా నేఆ పని. 

మనిషితో ఆయన జరిపిన ఆ అమానుష అన్యాయ చర్య తెలియడమూ, 

నాలుగు రో జుల్నించీ నేను పడుతున్న వొధని బెటికి తెచ్చి బలేలతో నా స్తు 

న్నట్లుంది. 

ఆరునెలలు నేను లేకపోయేసరికి ఎంత -వనిచేశారీయన!.___ ఎంత 
సిగ్గు మాలిన పని! ఎవరితో చెప్ఫుకోను?..... ఏమని చెప్పను! 

ఆ పనిమనిషి! “రంగుిట దానీ పేరు రంగు. మెరిసేదంతా మేలి 

మిగాదని. రంగొచ్చిందంతా బంగారంకాదని, ఎప్పటికి తెలుస్తుందో ఈ 

 ఆమనిషి నా కంపే బాగుందా. ఏమో? చాగుండడమంసే ఏమిటి? 
--వాగుండడం అనే మాటకి ఎవరర్ధం వారిది! తావలచింది రంభ-అన్నారు 
అందుకే కాబోలు!-. నా సంసారంలో చిచ్చు పెట్టడానికి ఆ రంగువేని రంధ 

ఎక్కడ దాపరించిందో!__ ఈయన బుద్దే మైంది? నేనంతే పాజాలు 

వదిలేస్తానన్న ట్ల టుగా వుండె ఈయన... దాసీల్లో ఎలా పడ్డారో !__ మళ్లీ నన్ను 
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మునప ట్లో చూసుకుంటారా, ఈయన? నే నాయన్ని ఆక ర్షించగలనా? నా 

'కేమిటి “దారి? 

పనిమనిషిని మార్చేస్తే సే? ఎవరైనా ముసలిదాన్ని వెతికి తెచ్చి, సెట్టు 

కుంమే బాగుణ్ణు. ఈ పనిమనిషి గుండెలమీద కుంపటిలా నా సంసారంలో 

వచేశించింది. మొగుడూ. మొద్దులూ లేనట్టుంది దీనికి. ఆ చెప్పులూ, సిల్కు 

చీర్హూ, బంగారపు గాజులూ, దాని షోకులూనూ. పనిమనిషి లక్షణాలు వెతికినా 

బస్తా నికి. జమీందారు లక్షణాలు తప్ప. డబ్బెలా వస్తోందో దానికి వీటన్ని 

టికీను 

బ్బ కూడా యిస్తున్నారేమో ఈయన దానికి... సేవింగ్సు బ్యాంకి 

ఎకౌంట్ చూడాలీ. ఎంత సిగ్గులేని పని? పరువుగా పెద్ద ఉద్యోగం చేసు 

రుంటూ తూడా ఇలాంటి నీచమైన పని చెయ్యడానికి ఈయనకి మన సెలా 

ఒప్పిందో; 

సను పచ్చి నాలుగైదు రోజులె ంది కద!.__ పోనీ నేను తేనవ ప్పుడేదో 

మనస్సు సరిలేక ఏదో పొరపాటు చేసేరేమో అనుకుంచే_ చేనుండగానే_. 

నే నలా పేరంటానికి వెళ్ళీ చెళ్ళగానే. . ఇక్కడ ఈ భాగోతం. ఎంత 
అసహ్యకరమెన పని. ఎంతకైనా తెగించారన్నమాట!___ ఈయన మొహం 

ఎలా చూడను! - 

మొహం తువ్వాలులో తుడుచుకొని అద్దంలోకి చూస్తె అందులో నావేప్ప 
చూసి నవ్వుతున్నారాయన. అది తప్పించుకుందా మని దృష్టి ఇటు మళ్ళించేను, 

ఇక్కడొ ఆయనే; ఆ నవ్వే... . చూసుకున్నావా, సీ అందం? చూశావా, నీ 

కన్నా అది ఎంత అందమైందో ను!_ఇప్పుడేమంటావు? ఆణిగిందా నీ ఫొగరు!. 

అన్నట్టుంది. ఆ నవ్వు.... సిగ్గులేని. మొహానికి నవ్వే శృంగారమటంఆ నవ్వుకి 

బదులు నేను నప్ప్వుతానా?. చురుగ్గా మొహం యింకో వేప్పకి తిపే బ్పసుకున్నాను. 

నా మొహంలో అసహ్యం ఆయనకి కనబడే వుండాలి, 

“చాలా బావున్నావు లక్ష్మీ, నువ్వివాశ!” అన్నారాయన. 

నేను మాట్లాడలేదు, నన్ను పొంగవెయ్యడానికే అలా అన్నారు, అంత 

మాళంలో జరుగుతున్నదంతా మరిచిపోతానని గాబోలు. ఆయన ఉద్దేశం! 
“ఎలాగో అయిహోతావని భయసడిపోయాను సుమా!” అంటూ దగరి 

కొచ్చేరు, | " 
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నేనెలా అయిపోతే మీకే(వీ(” అని విసిరికొట్టాను మాట. 

మళ్లీ నవ్వ్యారాయన, “కోపం వొస్తే యింకా బావుంటావు సుమీ” 

ఎంతమంది పురుషులు ఎంతమంది స్త్రీలతో అన్నారో, ఈ మాటి! ఈ 

అర్థంలేని మాట-_కో పం వొ స్త ఇంకా బావుండడం.అసలీయనే ఎంతమందితో 

అన్నారో, 
-" 

“సిజం, వొట్టు-శావణలక్ష్మీలా ఉన్నా వివాళ!"”అంటూ నా నడుంచుట్టూ 

చేతులు వేళారు.... నిండా అరగంట కాలేదు: ఆ చేతుల్తోకే ఆ సనిమనిషిని.... 

రామరామ....నాకు ముళ్ళకంచె గుచ్చుతున్నట్లుంది గాని _పియపురుష స్పర్శలా 

లేదు....ఆ మనిషి మా యిద్దరిమధ్యా ఎంతదూరం సృష్టించక పోతే ఆయన 

చేతుల్ని అంత వెంటనే తొలగించగలిగాను.... ఆ చేతుల్లో పరవశం పొందే నా 

హక్కు పోగొ ప్రేస్తున్న పాపాత్మురాలు, దుర్మార్లురాలు. రంగమ్మ-నవ్వుతుంది, 

మళ్ళీనూ, ఏమీ ఎరగనట్టు------ఎరగనన్టేం? దాని నవ్వు నన్ను సవాల్ చేస్తు. 

న్నే వుంటుంది!. చూశావా, నా తడావా!- అని, 

ఆయన చిరునన్వుతో మళ్ళీ నన్ను పొదివి పట్టుకున్నారు, ఎడంచెయ్యి 

నా వీపుమీదుంచి కుడిచేత్తో గడ్డం ఎత్తుతున్నారు_బలీయ మైన కోర్కె. విప 

రీతమైన అసహ్యం “నే” నంటే “నే”నని నాలో విజృంభించి యుద్ధం చేను 

కుంటున్నాయి. నేను నీరస పడిపోతున్నాను....నా తల వాలిపోయింది, 

“లేవండి, నేను వొంట చేసుకోవాలి!” అంటూ విడిపించుకున్నాను. 

“ఇంకా ఒంట్లో సరీగా ఉండడంలేదా!* అని లాలిస్తూ ఆగిగి విడిచి 

పెట్టారాయన...: అంతా నటన; నిర్హత్యుం! ః 

“భగవంతుడా! నాకీ కాన్సొకటి సృష్టించి పుట్టింటికి పంపించే ఏర్పాటు 

చేసి ఇంత అన్యాయం చేశావా. ఈ వూళ్ళో ఆసుషతుల్లేనట్టు అక్కడి కెందుకు 

వెళ్ళాను తెలివితక్కువ పెద్దమ్మనై! ఆసుషత్రుల్లేకపోతే ఆరడుగుల తాడు లేక 

పోయిందా?” అని నాలో నేనే బొగ్గుల కుంపటి దగ్గిర కూచుని కుమిలిపోయాను, 

% ¥ ¥ | 

రోజులు గడుస్తున్నకొద్దీ ఆయనకి నాకూ మధ్య పెరుగుతున్న దూరం 

భయంకర మై పోతోంది....నా వంట్లో “ఇంకా సరిగాలేదని” తేల్చేశారుగా. 

ఆయన! ఇదంతా ఎందుకో తెలుస్తూనే ఉంది! 

రాతి భోజనం కాగానే “కిళ్ళీ వేసుకొస్తానే” అంటూ ఆ పంచెతో సే 
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ఎటో వెళారు ఆయన తొందరగానే వస్తారుగాని.. ..ఏమో! దానిల్లు దగ్గిరేనే మో! 

ఎంతే ఇప్పు కావాలి!.... ఆపైన “పూహించడానిశే భయమూ, సిగ్గూ, 

అసహ్యమూ వేస్తాయి. 

రాతి చాలా సేపటివరకూ నిద రావడంలేదు, పాపాయి పక్కన పడు 

కోడం కొత్త అలవాటు... పాపాయిమీద కాలో .చెయ్యో వేసేసానేమో....అదె 

క్కడ నరిగిపోతుందో అని దిగులూ; పైగా మంచం మరీ చిన్నదిగా ఉండడం 

నా! .. పెద్ద మంచం మీద చాలా ఖాళీ వుంటుందిగాని. సమయానికి అభిజాత్యమో 

ఆసహ్యుమో ప్రాణాంతకంగా ఆవేశిస్తాయి.... యాదాలాభంగా ఆయన స్పర్శ 

తగి లేనే ఉలిక్కి పడుతున్నాను. పవిత్రమైన ఆ స్పర్శ ఇప్పుడెదీ? 

ఎలాగో కళ్ళు మూసుకుంటే ఏ కల్లోనో కనిపిస్తుంది ఆ “రంగు!” డాని 

వికటాట్టహాసంతో , హేళనా పూర్వం సంభాషణతో నామనస్సు వతిధ్వనించి 

వీభతృమయి పోతుంది. 

LK 

ఫో షు ¥ 

"వారం రోజులై ౦ది. 

ఆయనెక క్కడికో. క్యాంపు వెళ్ళారు. అయిదు రోజులవరకూ రారు. 

ఏమీ తోచక కొత్తపేట వెళ్లాద్దానుని బయల్దేరాను. ఎక్కడో ఊరికి 

ఆవతలవేపు చివర్న ఉంది ఈ కొ తేట, మామూలుగా వెళ్ళడ (వేం పడదు,. 

మా మేనమామకూతురు గారిల్లు వెతుక్కుంటూ రికెలో వెళ్ళాను. నాలుగునెక్తి 

(క్రితమే వాళఖ్శవూరు 'టాన్స్ఫరై వొచ్చేరు. ఒక పసెద్దయిల్లు చూపించి ఇదే 

నండీ వారిల్లు అని చెప్పాడొక అబ్బాయి. 

ఆ పెద్ద యింట్లో వాళ్ళొక్కరే వుంటున్నారట (ప్రస్తుతం. ఎవరో వొక 
ఆఫీసరు గారూ, వీళ్ళా కలిసి మొ తంగా ఇల్లంతా డెబ్బై రూపాయలకి తీసుకు 

న్నారుట, అంతా ముడురో జులై వాళు, (టాన్సనై వెళ్ళారట.... “ఈ నెలాఖరు 

వరకూ అరెయిచ్చే వెశ్ళేరు వాళ్ళు, మేం ఈలోగా ఇంకో ఇంటికి మారాలి. మీ 

వేపు ఏవైనా ఇస్టవుంటే చూడు....* అంది మా ఒదిన. 

“మీరెంత యిస్తున్నారు?” 

“ముప్ఫయ్యయిదు, 99 

- నా సమస్య పరిష్కారమభయ్యే మార్గం కనబడ్డ ట్టు ఆనందం కలిగింది.. 
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ఒకటి ర0డుసొర్లు ఆయనతో అన్నాసు....“పనిమనిషిని మార్చేద్దాం 

పం౦డీ” అని. ఆయన వొప్పుకో లేదు. 

 “నిష్రారణంగా ఎందుకు మాన్సించాలి?....పని శ్నుభంగానే చేసోందం 

టావు. ఆలస్యంగా రావడంలేదు. దొంగతనం యెరగదంటావు. శురుకె దే 

అవి వొప్పుకున్నావు. పోస్ నాగాలు పెట్టడం లేదు.... ఎందుకు 'మార్చాలి?.... 

ఇంతో చేస్తే పాపాయికూడౌ అలవాశ్రైపోయి అదొ స్తే వూరుకోడం, అది తీసు 

శె ఏడవకపోవడ౦ తెలిశాయి, ఉట్టి పుణ్యానికి దాని నోటిదగ్గర అన్నం 

ఎందుకు పడ గొట్లాలి?” అన్నారాయన. 

అన్నీ నిజమే. 

పెకి చెప్పదగ్గ కారణం లేదు, 

కాని నేను వాళ్ళిద్దరి మధ్యావున్న కలుషిత బాంధవ్యాన్ని క్షమించలేను, 

మార్చలేను, రుజువు చెయ్యలేను .... వాళ్ళు ఎ మాతం అజా(గ త్తగా (పవ ర్తించ 

డంలేదు...కాని నేను కలగజేసుకొని యేదో ఒకటి చెయ్యకపోతే దీనికి అంతూ 

పొంతూ ఉండదు. 

అయితే ఆయన సంగతి నాకు బాగా తెలుసును. చెయ్యదల్పుకున్నది 

ధైర్యంగా చెయ్యడమూ, చెస్పదల్బుకున్నది నిర్మ్శాహమౌటం౦గా చెప్పడమూ 

ఆయనక్తి బాగా చేతనవును, “నా యిష్టమ్” అన్న సమాధానం ఆయన సౌలుక 

చివర్ని రెడీగా ఉంటుంది, అంతేగాదు, ఎవరైనా ఆలొ నిరొహమాటింగా, 

రర్థిస్తె చాలా మెచ్చుకుంటారు కూడానూ! 

నే నాయనతో కజ్జా పెట్టుకొని ఎన్నడూ ఏదీ సాధించలేనుదేనిమాట 

ఎలావున్నా ఈ విషయం అసలే వీల్లేదు; “నిజమే! నికు గనక [గహించడాని 

కైనా యిన్నాళ్లు పట్టింది..---నా యిష్టం! ఏం చేస్తావు? ను వ్వెక్య-డ, అదెక్కడ 

దాని అందంలోగాని, బలంతోగానీ పదోవంతయినా సీకున్నాయా?” అని ఆయన 

అనేస్తె? 

వెరె త్తిపోయా, కోపంచేసుకుని, అలిగీ, ముభావంగా వుండీ నేను చేయ 

గలిగిందేమీలేదు---ఒక సీన్ (కియేట్ అవుతుంది. .అంతే ఎవరితో చెప్పినా 

మరింత: (వచారం. దాని ' “మూలంగా ఆవమానం తప్ప చేరే (సయోజనంలేదు, 

పనిమనిషి నాకన్నా అందంగా వుందన్న కారణంచేత అల్లరి జరగడ ౦. 

వూహించడానిశే భయంగా వుంది అలస్యం చేయడానికీ వీల్లేదు---ఆలస్యం: 
అవు 

నిర్భయంగా (ప్రవ 



తున్నకొద్దీ ఆయన నాకెంత దూరమయ్యేది, దానివలన నేనెంత నష్టం పొం దేదీ 

కనిపిస్తూనేవుంది 

“ముఫ్ఫయ్యయిదు మీరిస్తె మిగిలిన 'ముఫ్ఫయ్యయిదూ మేంవించ్చి 0 యా 

వాటాలో ఉంటా మే. అంచక్కా. ( యిద్దరం కలిసుందా౦.-మీరిల్లు మార్చక డే” 

అని చెసే ప్పను. 

జ సాయం(తం దగ్గిరుండి యిల్లు వాళ్ళ పనిమనిషి చేత కడిగించేసి, 

మర్నాడు ఆఫీసుకి కబురుచేసి జవాను సాయంతో యిల్లు మార్చేశాను. 

మా ఒదిన ఆళ్చర్యపడింది! “అదేమికే, మీ ఆయన్ని ఆడక్కుం 
డా నే?” - 

“మా ఆయన సంగతి నీకు తెలీదు,” అన్నాను, | 

ఈ యింటికి రంగమ్మ యిల్లు చాలాదూరం. ఎనిమిది రూపాయలకోసం 

ఆశించి అది పనికి యింతదూరం రాదు, “కిళ్ళీ వేసుకొస్తానే” అని ఆయన వెళ్ళి 
రాగల దూరం కాదిదిపెగా,మా యిల్లూ దానిల్లూ ఒక "పేటలో వున్నట్టయితే 

ఆయన దానింటిదగ్గర రంగిశే తప పట్టరు కాని, యింతదూరంనుంచి . కూడా 
ఆయన అక్కడికి" వె. జనం మెహమీచే అడుగుతారు___మొహం తప్పి 
పొతే మోహం తప్పుకుంటుంది. వ్యామోహం తగ్గిపోతే తరవాత ఆయనకే 
తెలుస్తుంది... నిజమెన విలువ ఏమిటో. 

ఆయన్ని నేనేమీ అనకుండా, ఘర్షణ సడక్కశ్లేకుండా నిశ్శబ్దంగా గడు 

సుగా సమస్య పరిష్క_రించుకున్నందుకు "నన్ను నేనెంతో మెచ్చుకున్నాను, 

¥ ఫ్య 

“ఏమిటి లక్షీ ఇలా చేశావు, సడన్ గా!” అన్నారాయన యింట్లోకినన్తూనే. 

నేను నవ్వాను. 

ఆయనా నవ్వారు. “నీకా యిల్లు నచ్చలేదా?._నాతో మాటవరసకైనా 

చెస్పేవుకా దేం?” 

“ఈ ఇల్లాచూసి చెప్పండి మీరు. బావుందా.లేదా?_మూడుగదులూ వంటిల్లు 
ఇంబ్లోనే న సంపూ. అధైై అక్కడా యిక్కడ ఒక పే__పైగా మీ ఆఫీసుకీ దగ్గిర; 
వేసంకాలం ఒస్తే డాబాకూడా వుంది, బావులేదూ?” 

“బాగానే ఉంది.” అని, మళ్ళీ నవ్వారాయన, ఆ నవ్వులో ఆశ్చర్యమే 
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వుంది. “నేను క్యాంప్ నుంచి వొచ్చేవరకై నా ఆగలేకపోయావా?. పోనీ సీ 

మాట ఎప్పుడై నా కాదన్నాను గనకనా?” 

“కాదంటారని కాదుగాని.... అసలు కాదనరనేగా! ఊరికే మా ఒదిన్ని 

చూద్దామనొ స్తే స్తే పోర్షన్ 1 ఖాళీగా వుంది... పోనీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు సాయంగా 

ఉంటాంకదా అని= "ఇంతకీ మీకు నచ్చిందంటారా లేదా?” 

“నచ్చిందిలే-__ ఇక్కడ దోమలుకూడా అన్తే లేనట్టున్నాయొ అంటూ 

దూలాలవేపూ, కిటికీలవేపూ పరీక్షగా చూస్తున్నారు. ఆయన. ఆయనతో ఏదో 

చెప్పాలని మనో వుంది నాకు.... ఆయన మొహంలో మార్చేమీ లేకపోవడం 

నాకు ఆశ్చరగ్టంగా వుంది. ఆ పనిమనిషిని పూర్ణంలా కలుసుకునే అవకాశం 

లేకుండా చేసినందుకు ఆయన మొహంలో నేననుకున్న మార్చు రాదేం? 

స్వతంత్రించి యింత పని చేసినందుకు నన్నేమీ అడగరేం?._ ఏం అడుగు. 

తారా, ఎంత గట్టిగా అడుగుతారా, దానికెలా సమాధానం చెప్పాలా, అని 

నాలుగురో జుల్నుంబీ నా ఆలోచన. 

ఆ సాయంతమంతా ఆయన నన్నేమీ అడక్క పోతే ఆశ్చర్యం వేసింది; 

రాతి భోజనాలుచేసి (పేక్కదగ్గిర చేరాక నవ్వే ఒచ్చేపింది నాకు. 

మంచంమీద ఏటవాలుగా శేసషతల్పశాయిలా పడుకొని, విలాసంగా 

తమలపాకు లందుకొంటున్నా రాయన. సున్నం రాసీ ఈనెలు తీసి చిలకలు 

చుట్టి అందిస్తున్నాను నేను. అఖరాకు అందిస్తూ" అసలు ఇల్లెందుకు మార్చానో 

చెప్పనాండీ?” అన్నాను సన్నగా నవ్వుతూ. 

ఆయన నవ్వారు. “ఎందుకేమిటి?” 

“పార్శ్వపు నొప్పికి భాస్య్కరలవణ౦ఎ” అన్నాను, మంచంమీద చోటు 

చేసుకు కూచుని, పొడుపు కధ పొడిచిన చిలిపితనంలో. 

“అదేమిటది?” అన్నారాయన; నా చెయ్యిపట్టుకుని, గాజులు. వెనక్కీ 

ముండుకి సర్దుతూ. 

“చెవ్వకోండి చూద్దాం!” . 

ఏమిటి చెప్పుకోవడం! వెనకెప్పుడో నొకు పార్శ్వపు నొప్పీ 

వొస్తే అజీర్ణ ంమీద ఒచ్చిందని భాస్కర లసణం యిచ్చేరు.... దానిమా"పీనౌ 

నువ్వు చెబుతున్నాప్?.... దానికీ దీనికీ సంబంధ మేమిటీ.” 

కదే చెప్పుకో వాలి మరి!* 
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“నువ్వే చెబుదూ' నాకలా కలపడం చేతగాదు!” 
“__చెప్పమంటారా?....అక్కడ మీరు చిక్కిపోయారండీ. హోటలు 

మెతుకులూ, పనిమనిషి చేతి నీబ్బా.... ఆర్నెల్లలో ఎంత మార్చేసిందంకీ 
మిమ్మల్ని! ఛీ, పాడుమనిషి!” అన్నాను. నవ్వుతూ గోముగా ఆయన మీదికి 
వొంగుతూ, 

మా అయన వొక్క నిమిషం మాట్లాడ కుండా వూరుకున్నారు. నేనూ 
ఊరుకున్నాను, 

ఆయన లేచారు. కిటికీలోంచి తమలపాకుల పిప్పి వుమ్మేసి, లైట్ ఆఫ్ 
చేసి మంచంమీద కూచున్నారు 

“అర్ధంలేని అనుమానంవే( పడ్డావుగాని శెలివితేటలేమీ ఉపయోగించాప 
కౌడు__ నేనెలాటివాజ్ఞో తెలునుకోలేక పోయావన్నమాట. అసలలాంటివి నేను 
ఆలోచించుకో వాలే గాని. ఏ దేనా అయితే, నన్ను నువ్వు ఆహాగలననే అను 
కున్నావా?” 

అందులో నిజమెంతో, ఆయన మొహంలో భావం ఎలాంటిదుంపో తెలుసు 
కోవాలని, చూడాలనీ ఉంది నాకు.... 

కొని నేను లేచి దీపం వెయ్యలేదు. కనుక్కో వాలని నాకేం పట్టుదలా 
ఏమీటి? నేను చీకట్లొనే నవ్వుకున్నాను. క 



((తరుణ” మాసనప్యతిక; ఆగస్టు 1972) 

మూడు గదులం 

“మీ మొహంమీద ఎండ పడుతోంది" 

నల్లకళ్ళజోడులోంచి చూస్తూ గళ్ళచొక్కా తొడుక్కున్న ఆ యువకుడు 
గిరిజకి చెప్పేడు. 

“థాంక్స్! నాకు తెలుసు!” గిరిజ అ పయత్నంగా అతనివేపు, షెడ్ 

లోకి, షేడొలోకి జరిగింది. 

సాయంకాలం ఆరుకాలేదింకాను. 

గిరిజ నలభయో్య నె ౦బిరు బస్సుకోసం చూసోంది. బస్సులు సికిందా 

బాదు వేష్పనించి వొస్తున్నాయి, వెళుతున్నాయి. అన్నిటినిండా  వేళ్ళాశుతూ 

జనం. 

అంత జనంతోనూ ఎలాగో ఓలాగ వెళిపోయితీరాలన్న ఒత్తిడీ గండ 

కత్తెరా ఏమీలేవు గిరిజకి. ఎవరేనా పలకరిస్తే ఓగంట అటో యిటో ఖాళీగా. 
తిరిగొచ్చినా యబ్బందిలేదు. 

ఇరవై ఏళ్ళు నాలుగేళ్ళకింద పే వెళ్ళిన గిరిజ నలభయో్యో నెంబరు బస్సు 
కోసం చూస్తూ అరవై సెకండ్లు గల ఒక్కొక్క నిమిషంలోనూ ఎనభయ్యేసి 

గాలిమేడలు కడుతూ నూరు సంవత్సరాలు గడిపినట్టు అలిసిపోగలదు. కలల్లో 
కూడా జీవితమే కొట్టొచ్చినట్టు, కనబడిపోతుందని గిరిజకి ఉత్సాహం నీరుకారి 

పోతుంది తరుచూనూ, 

జీవితం ముళ్ళపందిరి! 
సీడగానే ఉంటుంది. ఒదిగి ఒదిగి నడుచుకుంటూ ఎలాగో ఎత్తుకీ 

ఎదగాలి. కాని.ఎమాగతం ఆ వేళ పడ్డా ఎదలో ఎరగరానన్ని; తలలో తలచరా 

నన్ని ముళ్ళు దిగుతాయి, 

ఈ చదువు ఈ ఏడాది అవదు, మళ్లీ ఏడాది కూడా వుంది, తద్దినం... 

చదవాలి తిరగాలి... రెస్టు తీసుకోవాలి. సంపాడించుకోవాలి._. సర 

దాలు తీర్చుకోవాలి... “రోజూ ఇదో నని నిర్చారతై పోయిన జీవితంలోంచే 

ఏడో కొత్త రుచీ వెరైటీ సలపాదించుకో వాలి. 

శత 
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“వాంట్ ఆర్ అన్ లిమిటెడ్” అన్నాడు ఎకానమిస్టు. 

కో రికలు అసంఖా రకం. వాటిని తీర్చుకోడానికి అవకాశాలు బహుకొ ద్ది= 

ఆది ఎకనామి3 క్స్లో ఇంచుమించు మొదటిపాఠం. ఆ పాఠపు సారాంశాన్ని 

ఆధారం చేసుకుని (పపంచం అంతా నడుస్తోందిట. 

, (పపంచం అంతటిమాటా యెలావున్నా తనపట్ల ఈ సిద్దాంతం జీవిత 

సత్యం కోరికలు. అన్ లిమిటెడ్! ఈ కోరికలు. ఇక్కడ కనబడే. జనం 

మొహాల్లా అంతులేకుండా ఒక దానితర వాతొకటి..- వేరే వేరే: ఆకారాల్లో సిద్ధ 

మవుతూ వుంటాయి, వాటన్నిట్నీ తీర్చుకునేలోగా జీవిత మెనా ఆగిపోతుంది; 

-స్పెనా చెల్లిపోతుంది. ఆంచేత కొన్నిమాగతం తీర్చుకుని... తరవాత ఏదో 

విఫంగా జీవితంతో రాజీపడి... బహుశా పెళ్ళి చేసుకొని. న 

పెళ్ళి చేసుకోకముందే డగ తీసుకో బాలి. పెళ్ళి - చేసుకొనే నాటికీ 

ద్యాంకొలో నాలుగు వేలయినా ఉండాలి. 

_ అమాతం డబ్బు నాదగ్గిర లేకపోతే నన్ను కాశ్వతంగా భరించడానికి 

ఏ మొగమహారాజూ ముందుకి" రాడు. 

పెళ్ళికూడా చేసుకోవాలి! . . 

ఎవడో, అదృష్టవంతుడు? లేక దురద్భొష్టవంతుడా, నిమ్మీ అన్నట్టు! 

నిమ్మీ పెళ్ళయ్యాక కట్టూ, బొట్టూ తిరుగుడూ. మాటా మనసూ మొత్తం 

మార్చేసి ఏకపత్మీవత అయిపి పోయింది. “ఆఖరికి. శ్రావణమాసం నోములూ ౫ శని 

వారాలూ కూడా 'చేసే సోంది. 

నేనొక ఆర్టిస్టుని పెళ్ళాడతాను!. 

ఆర్టిస్టం పే బొమ్మ వేసేవాడే కానక్కగ్లదు. కవి,నావలిస్ట్, మ్యుజిషియన్ 

ఎవరై నా.... సౌందర్యారాధన తెలిసిన, కళాకారుడు. నా అందాన్ని మెచ్చు 

కుని నేనివ్వగల ఆనందాన్ని అందుకొని నా తప్పుల్ని తన విశాల హృదయంతో 

ఎక్కడో ఓమూల దాచేసి మిగతా అంతజాగా ' నేనే, నాన్మరణ నారూవమే 

నిలుపుకో గలవాడు 

వాడెవడో? 

ఈ పక)-నున*; గళ, షరద్యాయి...? ఈ పక్కనున్న గళ్ళ షర్టబ్చాయి 
సెక్ బర్న్సూ, నల్లకళ్ళద్దాలూ కుడిచేతికి వాచీ... అర్భాటంగానే 
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ఎవడో వొడ్డీ వ్యాపారస్తుడి కొడుకులా ఉన్నాడు, వ్యాపారస్తుడులా 

వున్నాడు---- వ్యాపారం ఆర్ట్ కౌదు.... పెనా? అదీ కాదేమో? __. ఆరిస్తుల 

“కంటే, సెంటిన్టులకం కే వ్యాపారస్తుల. గొప్ప వాళ్ళలా మెసులుతారు, ™ 

“మీరు.” అన్నాడు. 

గిరిజ చూసింది. 

అతను తడబాటు నటిస్తూ “ఎక్కడో చూసినట్టు.” అన్నాడు. 

“అవను; ఎక్క నో చూ సిసక్తే వుంది...” 

“ ఎంతవరకు వెళ్ళాలి?” 

జఫ గం బజార్” . 

“నేనూ అసే.......ఆటోలో పోదామా, పోనీ..." 

"ఇచ్చట. స్నేహములు చేయబడును... మతము, కులము, భాష, 

ప్రాంతం, కొండొకచో వయసు; వీటి (సమేయం లేకండా.అని కొంత మంది 

మొహాలమీద రాసినట్టు కనబడుతూ వుంటుంది. కాని ఈ సిటీల్లో కొంత మందికి 

మాత మే ఆ ముహోలమీది రాత చదవడం చాతనపుతుంది. ఆ. కొంతమంది 

లోనూ బహుకొద్దిమందికి మృత మే' ఆ చదువుల సందేశం సఫలం చేసుకోడానికి 

కావలసిన తీరికా కాహతూ వుంటాయి. 

“రెండు నిమిషాలీ హోటల్లో ఆగి ఓ కప్పు కౌఫీ తాగితే యేం?” అన్నా 

*డతను; రెండడుగులు వేసి, ఆగి. " 

“ఇద్దరం వెడుతున్నాం--ఒక్క కప్పు కొఫీట.... అనుకుంది" గిరిజ; 

ఆతనికి: చిరునవ్వు విసిరి. “ఫిఫ్టీ... ఫిప్టీీ_అని చెవుల్లో యేదో గింగురు 

మంది. ఫిష్టేయాభై _పచాస్ ... ఎక్కడ చెప్పడం, యెలా చెప్పుడం..? 

ఎప్పటికప్పడే కొ త్ర! ఓమాటొక కుర సన్యాసి కాఫీ హోటల్లో 'పేదిల్ మీద 

పెన్నుతో రా సై కాసేష్క అర్జంచేసుకో లేక; చివరికి అర్హమవగానే ౩ చెమట్లు కక్కీ. 

సేడు, 
' 

ఫామిలీరూమ్భో=ఎదురెదురుగా. హదన్నాదు...మాటారుకోడం కదు 

వొంతుల వారీగా కళ్ళలో కళ్ళుపెట్టి చూసుకుంటూ మనసు పరిచిన -జెరలని' 

ఒత్తిగిల్లి ంచి అక్క_డేముందో చూసుకుందామని (పయత్నిస్తున్నారు.... 

అబ్బాయే చివరికి “కొంచెం సాయం చేద్దురూ 1” అన్నాడు... ' 

“ఏమిటి... మేబిల్ జరుపదామంటారా?” 

“అదికాదు. మిమ్మల్నెక్కడో చూశాను. ఎక్కడా అని ఇద వువన్నాస. 39 



“బహుశా కలలోనే మో?” 
అతనూ నవ్వాడు. “మీరు బలే హ్యూమరస్గా మాట్లాడ కారె!” 

అంగీకరించాలి, తప్పదు! అతనన్న దానికల్లా వొప్పుకోడ మే యివాళ నా 
డ్యూటీ,... నేను బాగా హాస్యధోరణిలో మాట్లాడ తానంటున్నాడు. పోనీ, అలాగే 
శాసీ! 

వెయిటర్ వొచ్చి హాస్యానికి అడ్డు తగిలేడు... 

కట్టి (ప్మోగాం ఎమిటి?” అంది గిరిజ. 

శకి పోగ్రామే నా టోగాం.” 

కనా (ప్మోగామ్ మీకు నప్పదు.” 

“ఆ దేమీ?” 

“నేనింటికెశిపోతాను. మా మేనత్త నాకోసం చూస్తూ వుంటు౦ది[___ 

బాగా .చెప్పేమ కదు!? 

“ఇంటికి వెశ్లేలోగా--” 

“ఇక్క డికొ చ్చేనుగా??” 

“ఇక్క-ణ్నుంచి పిక్చర్ కి పోదామా?” 

“ఎడ్బినట్టుంది మీ సలహా”___అన్నట్లు మొహం పెట్టింది గిరిజ,” 
పిక్చర్కి వెడతారో ఛార్కి వెడతారో, మీ ఇష్టం: నేను వెళే, క!" ఆంది గిరిజ, 
చేతి గడియారం చూసుకుంటూ. “నేను కౌమ్మిరిగంటల్లోగా యిల్లు చేరాలి 
'సినిమాకెళ్ళి మూడుగంటలు వేస్టు చేసుకోడం నాకు కుదరదు." అంతలో 

అంత సంసారపకంగా మాట్లాడ గలి గినందుకు కొంచెం గర్వపడ్డాది గిరిజ, 
ఆతగాడు కంగారు సడిపోయాడు. “అలాగే అలాగే..ఐిశే కాఫీ తాగేసి 

మా యింటికి వెళిపోదాం!” 

“ఇల్లా?!” ! 

కొంచెం బెరుగ్గా ఆటూయిటూ చూసేడతను. తాళాలగు తి. తీసి చూపిం 
చేడు, “ఇది రోడ్డుమీద గేటు తాళం!...ఇదుగో ఇది ఇంటితాళం__౫ బాగానే 
ప్పేడు, ఇంట్లో యెవరూ లేనేలేరని.. 

వెయిటర్ ' రావడం, ఇష ఫలహారాలు తీసుకోడం అయింది. కులాసాగా 
నవ్వుకుంటూ బై టపడ్డారు. “టాక్సీ!” అని శేకవేశాడతను. 

“దూరమా?” 

le 
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“గూరంకొదు గానీ; శుం దండగ పెట్టొద్దన్నారుగా? పై గా చిలిపి 

నవ్వులు కళ్ళలో నింపుకొని_నడిపించి మిమ్మల్ని అలవగొళేస్టే నాకేమిటి 
సుఖం?” అన్నాడతను. 

“అబ్బో! పి పిట్ట కూత 'పెడుతోందే![” అనుతుంది గిరిజ, 

“బర్కత్ పురా చొర సా” అని టాక్సీ అత నికి చెప్పేస్కి వెనక తలుపు 

తెరిచి పట్టుకున్నాడత ను. గిరిజ అతనికి తగలనంత సుతారంగా తగిలి, సీటులో 

చతికిలపడింది, 

.. 0. ౧౨౨౦ 
“రండి, ఇలా కూర్చోండి!....ఇప్పుడే బట్టలు మార్చుకొసాను.... మీరు 

రిఫెష్ కాదల్బుకుం కే అదుగో బాత్రూమ్. .అవసరం అనుకుంశే స్నానం 

కూడా చెయ్యచ్చు. అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. నేనొచ్చేదాకా తోచకపోతే 

బొమ్మలు చూడండి,” అని శ్ఫంగారం ధ్వనించే చిలిపిగొంతుకు మర్యాద కని 

పించే చిరునవ్వు జోడించి అన్నాడతను. 
ఆ మాటలనేసి అతనలా వెళిపోడం ఏమిటాని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ 

కూర్చుంది గిరిజ, 

పద్ధతి చాలా తేడాగా వుంది.' ఇలాంటివాళ్ళు సాధారణంగా అనుభవించే 

ఆకలికం పె (పదర్శించే వెకిలితనం ఎక్కువ ఉంటుంది. టాక్సీలోనే. సరసం 

(పారంభించేస్తారు. ఇతను___ఇస్పటిదాకా నన్నిక్కడికి ఎందుకు తీసు కొచ్చేడో 
తనకే తెలియదన్నట్టుగా పవ ర్తిస్తున్నాడు.... అల్లరికూడా నిశ్శబ్దంగా చెయ్యగల 

_వొడీలా వున్నాడు.... 

0 0 0 

ఉక్క పెడుతోంది. లేచి ఫ్యాన్ వేసుకుం పే బావుణ్ణు, ఇంటికి రాగానే 

అతగాడు ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు ఇయ్యవలిసింది.... కొంత మంది 

ఆడపిల్ల రూమ్లోకి రాగానే కంగారు పడిపోతారు....ఇతను కంగారు సశ్లేదు 
గాని... 

కాలికింద పడింది, ఏమిటిది?... .(బష్... . పెయింటింగ్ వేసుకునేది... 

చేవిలుమీద పెట్టుకోరాదా?.... ఆర్టిస్టుల కిలాటి చిన్న చిన్న జాగర్తలు తీసు 

కోడం తెతీదు కాటోలు... వైంటిస్టులూ * అంకేట._సరధ్యానంగా... 

ఇత నార్జిస్టా? . 
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"పేవిల్ మీద సగం రచించిన చిితం___కేన్వాస్___పక్కని (ఫేమూ 
సీలలూ...ర౦గుల ట్యూబులు... మేడిన్ యూ ఎస్ ఎస్సార్, 

గోడమీద ఆ జమిలిరంగుల బొమ్మ ఇతనేసిందే నేమిటి చెప్మా? క్షా 
భవన్లో ఎగ్జిబిషన్ లో చూసిన ఆర్ట్ బొమ్మలా వుంది... మోడర్న్ ఆర్ట్ అంటా 

రుట....ఏమీ అర్థంకాక పోడ మే మోడర్నా? 
ఆ గోడమీద అలివేలుమంగా వెంకటేశ్వర్లు పద్దతిని గాడీ కలర్లో 

వున్న పుణ్యదంపతులు ఎవరో? ఇతని తల్లిదండ్రులు కాబోలు. కీర్తిశేషులు... 
మున్నూటరవయి రోజులూ అహోరా(తాలూ వెలుగుతూవుండే జీరో బల్బు.... 

అరిగిపోయిన (గ్రామఫోన్ రికార్డుల మీద ఈ పాతకాలపు బొమ్మలు 

ఇతను 'వేసినవయ్యుండవు....ఆ మూలని అదుగో, శంతనుడు; గంగ, విశ్వా 
మిత్రుడు, మేనక, అర్జనుడు, ఉలూచి! ఆ వరస వరసంతా కొనుక్కొచ్చి తగి 
లించిన బొమ్మలే. న 

ఈ ఈవినింగ్, ఆ ఈవినింగ్ కాలేజీ ___ కాలేజీ బ్యూటీ. బ్యూటీ 

బిజీనెస్లోపడీ. బిజినెస్ ఆర్గనై జేషన్ క్లాసుకి వెళ్ళలేక పోవడంవ ల అక్కడ 
సాయంకాలమే రా... పోయు. చీకటి “పడిపోయి, కరెంటు పోయినట్టయి 

పోతుంది. వాళ్ళంతా శూన్యంలోకి చూస్తూ వుంటారు... 

ఏం క్లానులో.ఏమిటో! లెక్చరర్ల ౬ ౦తా పర్రసోకిళ తప్ప టీచింగూ లేదు 
కోచింగు అంతకన్నా లేదు... 

పాపం క్రష్టమోహన్_ఇవాళ క్లాస్కొ స్తే "సెకండవర్లో లేచి వెళి 

పోదాం ఆన్నాడు... . పూరొమాన్!.... “నాతో అయిదు ఏ నిమిషాలు గడిపితే ఐ దెళ్ళు 

నిదాహారాలు లేకుండా బతికియ్యగలనంటాడు.... ఒంటి మీద చెయ్యే సె సె నేను అప 

వి|తం అయిపోతాననచిటుగా ఒదిగి వొదిగి కూచుంటాడు, నా చిటికెనవేలు పట్టు 
కుని అదే పారవశ్యం అనుకున్నట్టుగా కళ్ళ మూసే సాడు... 

ఇత గా డేమయ్యేడు చష్మా?....ఎక్కడిదా * బాత్షవర్ చప్పుడు, ఈ 

ఇంట్లో దేలా వుంది.... స్నానంచేసి సెంటూగ్మటా పూసుకొ సాడో యేమిటో? 

కానీ, ఈ గది బలే అందంగావుంది, కదు! అసలిలాటి గదులెక్క_డేనా 

ఉంటాయాని? అబ్బ! ఎంత విశాలంగా వుంది! ఆ మూలని రేడియో[గామ్, 
దాని నె త్తిని పేర్చిన రికార్డుల దొంతరా___పాడకపోయినా ఆంత అందంగా 
వున్నాయి!...ఆ కిటికీలకి కట్టిన తెరలో? 
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ఈ మంచం? అసలిది మంచమేనా, అదేదో సినిమాలో అన్న టు 

గించమా?...ఫో ౦ బెడ్డు హంస తూలికాత ల్పం కంటె మెత్తగా వున్నబ్టుంది... 

దీనిమీద యెవరు బబ్బుంటారో?...బట్టల స్తాండుమీద ఆడ వాసన ఎక్కడా లేదు... 

అబ్బాయి _బహ్మచారి అన్నమాటా?...నోనో___,_బహ్మచారికాదు, “అవివా 

హితుడు”"అనాలిగా బోలు, సుజాత చెప్పినట్టు. 

ఆ గోడమీద ఆంగ్లో (ఇండియన్స్ అమ్మాయిబొమ్మ-  కేలండరే, 

ఐనా వంతబావుంది! బంగారుతిగల్ని కుచ్చులా పోసినట్టుంది, ఆ అమ్మాయి 

జుట్టు! పట్టుకోడానికి చేతికి దొరికితే బావుబ్బనిపి స్తోంది. ఈ ఏడా దై పోయాక ఈ 

శేలండర్ 'నాకిచ్చేస్తాదే మో అడగాలి. అలా అడిగితే ఇప్పుడే పట్టుకుపో 

అంటాడే మో?అలా అంటే నాకు చావుండదు... 

ఈ సేవిల్ అద్భుతంగా వుంది. సరిగ్గా నాగదంత వున్నట్లుందిది. దీని 

మీద గాజుపలక చూద్దూ! ఇంత పెద్ద గాజుపలక ఎలా సంపాదించేరో? 

సంపాదించడం మాట దేవుడెరుగు. దీన్ని విరిగిపోకుండా ఈ ఇంటిదాకా ఈ 

"పేవిల్ దాకౌచేఎలా పట్టు కొచ్చేరో అసలు?______డబ్బుంటే సరి_ కొండమీది కో 

దిగొచ్చేస్తుందిా ఇంత మంచి " సేవిలు మీద. ఈ అద్భుత మె మెన గాజు పలక 

కింద ఇంత అసందర్భ మైన బొమ్మ ఎందుకు పెచ్చురో?__ మొగాళ్ళంతా వొక పే 

__నలుగుర్లో వున్నప్పుడు ఏపీను అవిసీనుగా పుందంటారో ॥ విడిగా వున్నప్పుడు 

'దేసీను 'ఆసీనులై పోయి మరీ చూడ్డానికి సిద్ధ పడిపోతారు మదన్ 

మైహన్ గారిదగ్గర అసలె న ఫోటోలో ఒక “ఆల్బమ్ వుంది, ఎవరికో గానీ 

చూపించని వన్నీ నాకు చూపించేవాడు. బొమ్మలు అసహ్యంగా వున్నాయని 

నేనంపే మొహమాటానికి, అంటున్నావనేవారు. అలాంటి ఫొటో లసలెందుకు 

తీసారో? మగవాళ్ల ఆనందంకోసం ఆడ వాళ్ల బొమ్మలు వేస్తారు... 

అలాంటి అసందర్చ మైన భంగిమలో నుంచుంయే..... (పోనీ, వమ 

ఫొటో తీయించుకుం కే.) చూసిన మొగవాడికి ఆనందం కలుగుతుంది 

కాబోలు. మరి లోకంలో సంగోరు మంది జనాభా ఆడ వాశ్తే కదా, వాళ్లకి 

ఆనందం కలగ జెయ్యవలసిన, కనీసం మొగవాళ్ళ నేశ్రానంద ఘాట్టాలు ఆడ 

వాళ్లకి జుగుప్స కలగకుండా చూసే, అవసరం ఈ ఆర్టిస్తులకీ ఫొటో గా ఫర్తకీ 

లేదా అని! లేదే మో? లిల్లీ చెప్పినట్లు ఇది మగనాళ్ల “వవంచంకాదు! మొగ 

వాళ్ల (ప్రపంచం! -- అస లిలాంటి పోజులో నిల బడ్డానికి ఆ అమ్మాయి 
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యెలావొప్పుకుందో?______ఒప్పుకునే వుంటుంది. ఓ శ్రీడి, ధనంమీది మమ 

తరం, పొగడ్త మీది కాం అమెని అలాబందీని చేసుంటాయి, డబ్బుపారేస్తే 

దేనికైనా ఒప్పుకునే వాళ్లుంటారు. ,.. నాసంగతి వేరు. నేనింకా అంథ 

బరితెగించిపోలేదు... మదన్ మోహన్ గారు శకెటెరియట్ నుంచి కలెక్టర్గా 
'వెళ్లుండక పోతే నేను బొత్తిగా “రిజర్వ్డ్” కదా! 

బాగా ఉన్న వాళ్లలా పుంది, వీశ్లైెవరోను. ఈ ఇంటికి అదెంత యిస్తు 
న్నారో? అసలిది అధ్ధెఇల్లు ఆయివులడదు. అధైలకి చ్చే యిళ్లు ఇలా (పతి గదికీ 

ఎటాచ్ డ్' వాత్ రూమ్తో. _పతిరూమ్కీ ట్యూబ్ లెట్స్తో సీలింగ్ ఫాన్స్తో 
కడతారా? నా గదిలో అయితే ఆసలు వెల్తురే రాదు. లె పేసుకుంశ్ర గోధుమ 

రంగుగా వుంటుంది గది. అదే వెలుతురనుకుని నేను బతికేస్తున్నాను, 
ఈ గాజుకూజా ఎంత అందంగా వుందో! సాలార్ జంగ్ మూ్యూజీయమ్లో 

ఉన్నట్లున్నాయి ఇలాంటి కూజాలు... సీళ్లు చల్లగా ఉన్నాయి. పాణం లేచొ 

చ్చింది... 0 అన్నీ బావున్నాయమ్మా, బాలా బావున్నాయి! | కొసి, ఎన్నని 

అనుకోడం? అసలిక్కడ బావులేని వంటూ యేమైనా ఉన్నాయిగనకనా? 

ఇతగాడి స్నానం ఇంకా అయినట్టులేదు.... ఏం స్నాన మో, దూర్వాస మహా 

ముని త మ్ముళ్లా వున్నాడు... 

అవతలగది తలుపు ఇంతసేపూ తీసే వుందా, నేచూశ్తేదే?... ఆగోడ 

మూలని, అమ్మబాబోయ్. ఆ తుపాకీ ఎంతపొడుగుందో! ... దగ్గిరి కెళ్లి చూస్తె. 
బావుణ్ణు... అబ్బ! ఐదు తుపాకులూ, మూడు బాకులూ,.. ఆ గోడమీద నడి 

మధ్యని వేలాడదీసిన కత్తిలాంటిది సినీమాల్లో యుద్ధం సీన్లలో చూపిస్తూ 
వుంటారు... ఈ ఆయుధాలన్నీ ఎందుకో, ఇతగాడికి? వీళ్ల పూర్వులెవరో రాజా 

స్థానాల్లో పనిచేసి వుంటారు. ఇతను రాజవంశ ౦వాడా? అప్పటిసామగి అంతా 

ఎడ్జిబిషన్ పెట్టినట్లు ఈ గదిలో పేర్చేరు,.. ఈ గదిలో వాసనేమిటి ఇంత 
గమ్మత్తుగావుంది, ఏదో జంతువు చచ్చినప్పటికంపు లాగ? 

అయ్యబాబోయ్, పులి! ... ... పులికాదు... మంచితమాషాగా వుంది... 
రాయితో . పులిబొమ్మ తయారుచేయించి దాని వొళ్లంతా కాళ్ల దగ్గిర్నుంచి 
మెడదాకా పులితోలు కప్పి తల ఏకంగా పలి తలే త గిలించీశారు... టట 
మెడమీద ఈ చిన్న బెజ్జం లేకపోతే ఈ పులితోలు పులిని చంపకుండా యెలా 
తీసేరా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది... ఈ పులి తల ఎంత (ఫెష్గా వుంది! 
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నిజంగా బతీకున్నపులిలా గుంది... ఘున్నాదివారం బతికినకాలేజీలో నాతో 

మాట్లాడినట్టున్న ఈపులి ఈ బుధవారానికల్లా చచ్చిన కాలేజీకి తయారై ౦ది, 
రు రు i ఉం (an 

ఈ పులి. ఈ లెడి చెర్మాలూ,. ఈ దుష్పక్ వ్య్యులూ, ఈ చిరతపుని 

తలా. తలా వొక కథా చెబుతున్నాయి. వీళ్ల శాత ర రసప్పుత వీరుడు, పీళ్లనాన్న 
యం 

వ అచు అడు ర న భి క ఒం a ద 4 అన్యా చాలీ మొదటి (ప్రపంచయుద్ధంలో ఆర్మీ ఆఫీసరు, ఏళ్ల పెద్దన్న మ్య రెండ 

(పపంచ యుద్దంలో చేశుంటాడు. వీళ్ల పూర్వీపలంలా వీఠపురుషులూ, సీడు 

విలాసప్పు ర్రునుడూ కాబోలు. వాళ్లందరూ శ|తుపుల్ని సిం 

'వేటాడితే వీడు అమ్మాయిల్ని చేదాడుతున్నాడు... ఈమ ఫ్య చేట ఉద్యమాలు 

సన్న గిలి మనుషుల్నే చంపుతున్నారు మనుమలు. ఏపి 
ఇ ౧౫ (టి 

వొక హత్య... చంపాలనే కోరిక కొందరిలో సహజం. ఆ మధ్య ఎవరో 

“స్లూడెంటు” క్మురాడుఏడొ వీరీ ై న జెక్నిక్ వుపయోగించి. ఏడుగురు 

అందమైన నర్ఫుల్ని చంపే 

ఆ గోడమీద చేకారుత్స్సలాంటి అందమెన పెయింటింగు వేసినవాఢు 

a 

హత్యలు చెయ్యగలడా? .... ఏమో?.... ఈ పెయింటింగు చాలా గాభరా సె 

రకంగా వుంది. దిన్లా గే యివని మనసు, కూడా అల్లకల్లోలంగా ర్కక్తదాహం 
(గో 

నిండి వుందేమో? “సెకో” అన్న సినిమాలో వొకణి కై 
చాల 

ఆకర్షించే ధ్ దోరణిలో వాడు ఇవాగే సన్నంగా పొడుగ్గా అమాయకంగా కనిసం 

చేడు. అమాయకంగా, శెలివిక క్కు.వగా కనిపించే వా 
పలు తీే (లడు.... & క్రూమ్లోనే వున్నా డేమిటి 

కొంపలు తీసి కొరివి కాగలడు... ఇంకా బాఆరూలబిళలి న వన్నాడమిట 

యు hag 

a) 

lac) 

చెప్మా? సీళ్ల చప్పుడు ఆగిపోయి చాలాసేపైస 

యెందుకుంటాడు ను? చాత్రూమ్లోంచి ఇటు రాకుండా అట్నుం 

దారి వుందా? ఏమో?.... ఏం ఏరా ఎట్లు చేస్తున్నాడో? తా 

నన్నూ తా తాగమంటాడో యేమిటో? తాగుతే నోరంతా వాసన... చాపుండచు.... 

వాడికి ముడ్దొ సే నాకు డోకొస్తుంది....మదన్ మోహన్ గారు కూడా ఇంతే. తాగ 

మని నన్ను చంపుకు తినేవాడు. . 

అ గ శ, ళ్ జు ఇన ఒప జారీ కర లో, 

ఈ ఇలు సరీగా నా మనస్నులా నంది కదూ నా మనసులొ [మూ డు 
(ఉం 

I~ 

టు 

గుతాడు కొటెలు! 

వ్ ల a pip wee ళా (2) వ అ మా నో . చి i 

మనస్సుల కొలతలు. గొ i యాంటీ స = పచ అమి అశ డిదా = డు రో 

కోరికలు అసంభఖ్యాకం కాదు నేనంత అత్యాశాపరురాలిని కాచు, నాకు అతః 



డీీగీ, 

పెళి, 
af) 

త్య్యాంకి కలో డబ్బు. అదీ కొంచె మే. 

నా కోరిక లెలా తీరుతాయి? నాకు డిగీ యెలా వొస్తుంది? రోజంతా ఆఫీ 

సులో పని చేసేసి నా _బెయినంకా సై నైియినె పోతోంది. నాసరాతిని కరిగించే 

నతుడి దృష్టి నామీద రోహాణీకొ రె ఎండలాపడి నన్ను అలవ గొశైస్తోంది, 

ఇంక నోకు చచుపుమీచ దృ'షైలా నిలుస్తుంది? దృష్టంతా చదువుమీద “శేయ్యదిక 

రించి రోజూ (కపుం తప్పక కాలేజీకి వెళితే డిగీ వొస్తుందే మో! నేను మిన్న 

యిన లెసన్సు నాకెలా వంటబడతాయి? కృష్ణ మోహన్ చెబుతానంటాడు, అతని 

తిగ్గిర కకాచుందికి నొకు రెమ్ లేదు. అతనో వుంచి నాకు థ్రిల్ లేదు. 'టెమి 

వెస్టు చేస్తున్నటుంటుంది.... కాలేజీకి “వెడితే అందరూ నావేప అడోలా 

చూస్తారు... అసహ్యూ౦గా వుంటుంది.... చూడరేమో అని దిగులూ వుంటుంది. 

పాశం వినబడదు. ఈ చెవిని వినబడ్డదికాసా అ చెవిలోంచి బైటికి పోతుంది.... 

ఇంక నాకు చదుపలా వ వొస్తుంది! నాకు చదువు రాదు. నాకు డిగీ రాదు. 

నాకు పిశి కూడా అవదు, నేనిలాగే మూడేళ్స డిగీ కోర్చుని ఆ 'రేకో 
. యం జ లొ 

పజేళ్లో చదువుతాను. మార్చి సెపైంబర్లు నన్ను మాతా మార్చి పరీక్షించి చిన 
భు (cn) ౧ 

రికి ఏమార్చి నదులాయి. రుక్మిణికి కింద పేడు డిగీ పెళ్ళీ_రెండూ కలినా 

చ్చేలు. అంతకి ముందే ఉద్యోగం వుంది.... నువ్విలా అవకాశం దొరికినప్పు 

డల్లా ఆడ్డమెన వాళ్ళతోటీ తిరిగితే నీకు పెళ్ళవదంటూ మొన్న నొకనాడు 
వ అ SW Wad అనీ వార్నింగిచ్చింది. నాకార్శాతి నిద్దర పట్టలెదు, నన్నెవరెవరో చంపడానికొచ్చి 

నట్టు (భ్రాంతిలో పడిపోయేను. నాలుగైదు రోజుల్టాకా రుక్కిణిమొహం చూడ 
బుద్ధెయ్యలేదు, ఇప్పుడు రుక్కిణీకీ నామొహం చూడ బుద్దెయ్యదు గాబోలు, 
నన్ను పలకరించదు; డబ్బు అవసరమెతే తప్పా. మొన్న ఫస్లునౌడు నాదగ్గిర 

fn యా ర్ fi 

ఎనభై రూపాయలు పట్లు కెళ్ళింది; ఈ గ్యాశ్ స్రత్ర ం బెడ్డు కొంటున్నాంొ అని. మీ 

ఆయనికి నువ్వే సోఫా కం బెడ్డుకదా అని నేనేదో జోకేస్తే ఉడుక్కుని డబ్బు 
కపీమని కేబిలుకేసి కొట్టింది. చివరికి ఎలాగో నన్ను ఉద్దరించడా నికన్నట్టు 

జ భో ల టల్ ww 7 రు పట్టు కెళ్ళింది, సోఫాకం బెడ్డు, గాస్ట్రవ్వు, (పెషర్ కుక్కరు, రేడియో గామ్, 
గది మధ్యని పెద్ద చెవిలు, దానిమీద అద్బుత మైన గాజుపలక; దానికింద 

అసందర్భ మెన బొమ్మ ఇవన్నీ ఉంటాయా, రుక్కిణి ఇంట్లో? రుక్కిణి 
య 

ణి 
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వాసం గన్ను తీసికెళ్ళలెదు, తీసికెళ్ళదు.... .... ఒకటి మాతం నిజం.... 

శ్రణీంట్లో ఎన్నున్నా సరే, అ గదిలో, కిటికీ పక్కని; ముంచంమీడ పటు 

జన దొంగచాటుగా చూడ్డానికే వేసినట్టున్న ఆ అల్లిబిల్లి తమాషా మొక్క 

మాత్రం ఉండదు గాక ఉండదు.... 

నాకు బారింకెకొంటు మఠో కసీసప్ప కో ర్కా.... ఇదంతా నాకు తెలీకండో 

జరిగిపోయింది. నేను బతకడానికి స్ట్రగులవుతున్నాను. నా పతనానికిక్టీమవన్ 

మోహన్ గారు కారణం. విజ్ఞానంతో, అధికారంతో; తెల్లగా తళతళరాడే మదన్ 

మోహన్ గారు; గుం|డంగా, నున్నగా మదనమోహనంగా పచ్చగా నిగనిగ 

లాడే మదన్ మోహన్; కోరికతో ఆకలితో ఎరగా కణకణమండే మదన్ 

సూహన్ గాడు... తన సుఖంకోనం అమాయకురాళ్ల యిన వర్కింగ్ గర్ల్ని 

సెడ్యూస్ చేసుకు తినే న నల్లి పిల్లి మదన్ మోహ రాన్ వెరవ!_ వాడే ననీ? రొంసిలో 

మొట్టమొదటిసారిగా దిం చేడు, నాకీ వెధవ బతుకిష్టం లేదు. ఈ మాంసం కొట్లు 

సీది లాభంతో పేర్చిన భారం కెకెంటం సేకమేడలో నేను నివసించలేను. సా 

అపకీ ర్షిని పట్టించుకో నట్టు నటించగల పురుష పుంగవుడి మనస్సులో గదికి 

పగిడీ కట్టడం కోసం శేసీ తాపష్మతయ తాపం భరిస్తున్నాను. నాకు సర మెద నడ 

వడీ, నిశ్చలమైన జీవితం కావాలి. ఎలా వస్తాయి? weve eee నౌ భవిష్యత్తు తాశం 

వేసీసిన ఈ నాలుగో గదిలాగ అగమ్యగోచరంగా వుంది.... 

ఈ గదికి ఇంత పెద్ద తాళంకప్ప వేసేరెందుకో? ఈ కస్పతాళం చాల్లే 

దన్నట్లుగా ఈ తలుపులకి పాతకాలపు “తిప్పుడు తాళం” ఒకటి కూడా వేసే ర్ 

కీ పోల్ సీకెన్తుదీ కనబడం లేదు. అంతా చికటి.... నల్ల టి తెర ఏదో తలుపవ 

తల వేళ్లాడుతున్నట్టుంది. “ఉత్తరపు గదికి మాతం వెళ్ళకుమా, రాజకుమాఠా![” 

అని పేదరాసి పెద్దమ్మ రాజకుమారుడికి. వార్నింగిచ్చిన కథ మామయ్య చెప్పే 

వోడు. విలన్ మంతి చేతుల్లో మర్గరై ఫోయిన రాజదంపతుల శవాల్ని గంధర్య 

శాపం తీరేవరకు ఉంచాలని "సేనాపతి ఉత్తరపుగదిలో దాచేట్ట.... అలొగ్గానే 

వీడు; తను ఇంటికి తీసుకొచ్చి చెరిచేసిన అమ్మాయిల కశేబరాల్నిగాని క 

గదిలో దాచలేదు కదా! ఈ మూడు గదులూ తిరిగినట్టు అందులోక్తూడా నేన? 

పోతానని తాశాలెయ్యలేదు కద! అంతే, నేను బతికుండగా ఆ "గదిలో కెళ్ళ 

కూడదు... ఇంకో గడియపోతే వీడు సెకోగాడిలా వొచ్చి ఆ గదిలో కతో 

తుపాకీయో తెచ్చి నన్ను చంపేసి ఈ 3 నాలుగో గదిలో డంప్ చేసేసి మళ్ళే 
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వస్తున్నాడు; అదుగో! కే ఏదో తెస్తున్నాడు... (చేలో పేటలో 
cn? 

లో లో లావి వ్ గా - 

అమెటు, (బెడ్డు... . ఫోర్కులు, కత్తులు.... విస్కా పీసా... గాసులు,.... 
౧? GG గ లు 

స్ ముక్కలు...... . సానరో హాపాయలు.... అన్ని ఎరగా, పశువాంఛ 
' (ng) 

వరోగౌ 5. తెచ్చేస్తున్నాడు: సెకోగాడు! ఆ కత్తుల్లా (బెడ్డు కొయ్యడు_ 

అమ్మో! నా గుండె కొసేసాడు వీడు.... నేరక పోయొచ్చేను తల్లాయ్.... 
చి య 

క షో ke 

“సారీ! చాలా ఆలస్యం అయినట్టుంది!” 

వెధవ చిర్నవ్వూ వీడూనూ. అంతా మో.... తేనెపూసిన క త్తి.... 

“ఇక్కడ కూర్చుందా మంటారా?....... ఉండండి ఈ తివాసీ సరి 

చేసాను” 

వెనక్కి తిరిగున్నప్పుడే ఆ గోడమీది త్తిత్రీ వీజ్జీ ఫొడిచీసి పారి 

ప్రోతేనో? 

ఆ కత్తులూ అవీ. మా బాబాయిగారు పోగుచేసేరు. కా వున్నాయికదు” 

చూసీసేడు, వెధవ! 

“మీకు చెమట్లు పడ్తున్నాయేమిటి? ఫ్యాన్ సెబ్టుకో లేక పోయేరా?” 

నేర్చుకున్నా డెలాగయి శే నేం, మర్యాద! 

“రోజంతా పనిచేసి, పాపం అలిసిపోయుంటారు.... కొంచెం మొహ 

సేనా కడుకో_వలి సింది.” 

నా కష్టం. గురించి ఈమా(తం మాట అన్నాడు అదేచాలు, 

“రండి, ఇలా కూర్చోండి.... ఇది తీసి జాగ్నర్హ పెట్టుకోండి... యాభ 
అట 

య్యయిదుంటాయి. వెళ్లేటప్పుడు టాక్సీలో వెళతారు కదా అని” 

“*న్సుంచివాడు., 

4 Ec చ వ అరి శి 
బురు క్రినుకోరా?... ' ఎంచి స్ట్. చూ చిన్నన్నయ్య తెచ్చేడు కిందటి 

నెల్లో. స్కాచ్ అంటారు. అబ్బే; దేశివాశీ సరుకులా చేదూ వెధవ్వాసనా ఉండ 

దండి. 
లం 

౦డీ ల! 

నేను ముందే అనుకున్నాను; సీళ్ల ళ్ళ వంశం పంచిదని__ 
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"మీకు నచ్చకపోతే వద్దుకెండి........ ఆ వాసన కూడా. కిటదా?.... 
ధు 

ండి. నేను మీరెశ్ళిపోయాకే తీసుకుంటాను.” స 
తెలు 

వ్ 0 | 0 

నన్ను తాగమనడు. నా గుండె కొయ్యడు. వన్ను వీడేమీ చెయ్యడు, 

వీడు ఆర్జిసు, రష్యాలో తయారై నే నముంచిరకం ఆయిర్ కలర్ ట్యూబ్స్తో న టో 

లో స్ కేన్వాస్ బుద నా ఫోర్ పెయిటు అందంగా చేస్తాడు, నా దొన్యు తయార 

య్యేక ఈ గదిలో పడమటి గోడమీద అ అల్లకల్లోలం బొమ్మ తీపేసి అక్కడ 
దేళ్లాడ గడ తా డు, నేను అలసిపోకుండా || "సెషగా పుందెబట్టు మూసు రుంటొడు, 

లు 

నన్ను అడుగు కింద పెట్టనివ వ్వడు. మధ్య గదిలో ఫోం బెడ్డు మన 5 

కూచో బెడ తాడు. నన్ను “పిల్చి పిప్పి చేస్తున్న ఆ ఉదో్యగంనిం చిక విను కురాల్ని 

చేస్తాడు. 'హెదరాబాద్ వొచ్చినప్పుడ ల్లా వాష్టీకంగా కబురు పెస్రేసే 

మోహన్గాడు ఈ మారొస్తే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఈ కతులో వాడికి నచ్చిం 
ఆ a భరి 3 

దేదో కనుక్కొని దాంతోనే వాణ్లి ఖతమ్ చేసేసి, తాళం వేసిన ఈ నాలుగో 
గదిలో పొ రేస్తాడితడు. ఇతడు పరుల వంశంలో పుట్టినబాడు, నౌ తప్పులన్నీ 

శమించి నాకు డిగీ బారం కెకౌంటూ లేక ఫోయినౌ నన్ను వరిస్తాడు........... 

కాని... 

ఇవాళ సాయంత్రం నాకు నేనంత ఘోరమైన అపచారం చేసుకున్నాను!.. 

యాభై రూపాయల డబ్బులకో సం ఈ సూర్యవంశ సంజాతుల్లి, చురుకు కటారి 

చూపుల సుందరాంగుణ్ని- అత్యధిక హృదయ వై శాల్యంగల శః ఆర్టిన్బని.... 

శాగ (తంగా పదులుకున్నాను! 

కు భవిషంత గ్గ పగ వర్ష నాకు భవిష్యత్తు లెదు, ¥ 

(నా Gr ముడు, సోనుయాజాలు రాయించిన క కథ) 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్తీ ; మే 1973) 

“ఒచ్చావా నాయనా, రా! నొనెత్తిని పాలుపోసేవు. నీకోసం పొద్దుట్నించీ 

టవునంతా వెతికింపి స్తున్నాను!' అన్నాడు అ సలార్ ౯ రామారావు రివిన్యూ ఇన్ 

స్పెక్టర్ వాసు దేవరాప్ప కనబడగానే. 
“సాకీ సార్! చంగ(లావుపేటలో వొక రూమ్ ఉందంటకేునూ. పోనీ 

గా వుంటుంది కదాని, ఎల్లా వుందో చూద్దాం అని షం క్ట 

“సడే, దరేలేవయ్యా! నువ్వు రూమ్ వెతుకొ ని అందులో దిగి 'సెటి 

అయ్యే లోపున బోర్లు మెంబరు రానూ వొస్తాడు, నా ఉద్యోగం కాస్తా ః వూడ పీకి 

వెళ్ళనూ వెళాడు!...ఎక్కడున్నావో,ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నావో గుర్తుంచుకొని, 

కాస్త వొళ్ళు దగ్గిర పెట్టుకొని మరీ పన్నేస్తూవుండు!” 
“బోర్డు మెంబరు వస్తున్నారండీ! ఎవరు సార్?” 

“ఎవరో అయితే మన కెందుకింత వొణుకు? యమ్._సిక్సొగారే! ఆయన 

గారు అసలే ఉగనర 'సింహా!__మజ్షాన్నం సైట్లో దిగుతాట్ల భువనేశ్వరం 

నించి! తెల్లవారేసరికి పిడుగులా వొచ్చి పడ్డాది జెలి గాం-నువ్వే మో యన్టీవో 
హోమ్లో రేవు, హోటల్లోలేవు > కలెక్టరాఫీసులో లే వవ? కాలూకాఫీసులో నీ 

పత్తావేలేదు. ఇదుగో, చూడు వాసుదేవరావ్! హెడ్క్వార్టర్స్ రెవిన్యూ ఇన్ 
'స్పెక్టరు ఇలాగుంపే మేం ఉద్యోగాలు చెయ్యలేమయ్యా!-_-పనున్నా లేక 

ఏ 

ల 
పోయినా, బతికున్నా చచ్చినా సరే, హెడ్ క్వార్టర్! ఆరె అంసే తాలూకొ కాసి 

ల్లార్ దగ్గిర కాకపోతే తాలూకాఫీసు దగ్గిరేనా సరే__ఇరవై నాలుగ్గంటలూ 

తె నొతీ ఉండవలసించే! మనశేచదై నా పనుంటే_.ఏది, మన స్యంత పనులు... 

రూమ్ చూసుకోడమనీ భోజనం చేయడమనీ ఇలాంటివి..ఇర వె నాలుగ్గంటలూ 

అయిపోయాక ఇరవయ్యయిదో గంటలో చేసుకోవాలంతే! శెలిసిందా?_సరే 

వొచ్చేవుకదా, అడే పదివేలు! తొరగా గెస్ట్సౌన్కి దయచెయ్. నువ్వూ నా 

పూను బంగారీ అక్క_డుండండి! నేను జీపూ. సైట్ కా రూ తీసుకొచ్చిస్తాను._ 

నాతో ఒక ప్యూనుంటాడు. నీ పూ ప్య్యూన్ని సాయంకాలం ఆర్లోపల గెస్ట్హౌస్ 

దగ్గిర హాజరవనుసీ, వాడు రా త్తిరి కక్క.డే వుండిపోవాలని కటురెట్టు[” 
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“గెస్ట్హౌస్. 

“గెస్ట్ హొసుకూడా యరగవు నువ్వు---కౌని సీకూడా గెస్టు హౌనుకొచ్చి 

చూపించడా నికి నాకిప్సు డోపికాలేదు, అముంతకన్నా లేదు! చచ్చీ బెడీ రూమ్ 

రిజర్్య్ చేయించే నెలాగో. ఇంకా నువు డిలే చేస్తూ కూచోక వేగిరం అక ర్క డి 

కెళ్ళిపోయి అక్కడన్నీ తిన్నగా ఉన్నాయో లేదో చూడు. నేనలా ఆ ఆయనో 

వొచ్చేస్తాను!” 

“అలాగే సార్” అని ఇవతల పడ్డాడు వాసుదేవరావు, కాని అతను అ 
మాట అని గుమ్మందాటీ దాటగానే మళీ బెల్ నొక్కేడు తె తాసిల్చ గార్. ఆ శబ్దం 

ముద నమ్మకంలేని వాళ్ళాగ “కీయ వాసుదెవరావూ!” అని స్యయంగా నే "రేశే 

సొడు, 

“ఆయిి అంటూ మళ్లీ కంగారుగా తాసిల్దార్ రూమ్లో కెళ్ళాడు 

వాసు దెవరావు 

తాసిల్దార్ రామారావు కుర్చీలో వెనక్కి చారబడి, కేబిలు కింది అడ్డ 
చెక్కమీద కాళ్ళు పెట్ట తమాషాగా వూగుతూ అన్నాడు; “అదికాదూ, బోర్డు 

మెంబరు వొస్తున్నాడయ్యా అని నేన్నెబితేనూ సీక్ర చీమకుట్టినట్టయినా నే దేమిటి? 

కొన్నాళ్ల నువ్వు బోర్దాఫీసులో సన్నెయ్యడం౦ క కాదుగాని, నౌ పీకలమీదికి తెచ్చే 

టట్టున్నావయ్యా నువ్వు eee అక్కె_డికెశ్ళేక మళ్ళీ మీరు సొబ్ ఆంపే భాయీ 

అంటూ పిల్చుకుందురుగా స్లెగా నీ, నువ్వు ఇవాళ ఇక్క-డున్నావన్న సంగతి మర్చి 

పోకు! ,...నువ్వివాళ రెవిన్యూ బోర్దాఫీసులో అప్పర్ డివిజన్ గునూస్తావికాదు. 
జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో టవునారైవి! తెలిసిందా? బంగళాకి వెళ్ళవయ్యా.... 

అంటే గంగిరెద్దులా బ్యురూపీసి వెళ్ళిపోతున్నావు. మేమో మూడున్నరయి 
పోతున్నాది. ఇంకో గంటలో ఆయనగారు దిగబడతారు. గెస్టుహొస్ కెళ్ళే 

రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్ట్షరు పెళ్ళికొడుకులా చేతులూ పుకుంటూ వెళ్ళిపో వడం నా సర్వీ 

సులో ఎక్కడా చూశ్శేదయ్యా, నిన్ను తప్ప!...ఇటుచూడు: నాలుగురకాల 
పళ్ళూ బజార్నుంచి కొని పట్టుకెళ్ళాలి. గెస్టుహౌస్ కిచెన్లో కాఫీకి పాలున్నాయో 

లేదో కనుక్కొని, లేకపోతే అప్సరా హోటల్నించి పెద్ద ప్లాస్కునిండా బోర్న్ 
విటా, చిన్న ప్రాస్కునిండా కాఫీ తెప్పించి రడీగా వుంచాలి; హాట్ వాటర్ 

సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉందోలేదో చెకప్ చెయ్యాలి. ఆ వొచ్చే శ్రన్ గాడు డు దుప్పట్లూ. దోమ 

శరా, తలగడా, గలీబులూ మార్చేనంటాడు; నిజంగా మా ర్చేడా లేడా” అన్నది 
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చూసుకొ వాలి.. .. న్నాతూమ్ మ్మాత్రం శుభంగా డెట్టాల్ పోయిం చి దగ్గిరుండి 

కీన్ వ టం నివే టుమిటి అలావుంది! మొగుడు కొ'పేడా 
లు 

జ 

మొహం తీరే అంతా అన్నట్టు? తోవలో ఎక్కడైనా వో అయిదు నిమిషాలాగి 
Caren 

జ్ ని చాన్సు అడ న ణా అర్య క్ బద గ్ 

గెడ్డం గీయంచుకుని మదీ వెన్న, ఆ పావలా నేనిసానుగా ee పన్ పనిగా ఆ 

డి 
ఆ 

. ట్ ః జి 

సవెళ్యాస్తానండ ఆ అనికూడా అనాలనిపించ లేతు ఎందుకొగాని = వాసు దివ 

మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిదిన్నరప్పుడు “కఠినశిక నూటఎనిమీదొ నారి 

జపించుకుంటూ గెస్టుహౌసు వరండామీద కూర్చొనున్నాడు వాసు దెవరావు,. 

ఐదో నెంబరు సెట్లో రెవిన్యూబోర్డు ఆరో మంబరుగారు 
రు 

నిన్న పాయంకాలం దిగేరు. వార్ని చూడానికి ఆర్ .డి.ఓ.గారు, జాయింట్ కలె ఠి 

కర్ గారు, కలెకర్ గారు నిన్నరా(తి వచ్చారు. ఇవాళ పొదుటా వచ్చారు. వారే 
టి టబ దె 

క్స్ a 
అలాని 

గడీకోమాటు కాఫీలో, బోర్నవిటాలో, సిగరెట్లో, చిస్కెట్లో-..ఏదో 

వొకటి తెమ్మని చెప్పడానికి తస్ప వాసుదేవరావు ఉనికిని గురర్దించిన వారే 
అబ్ 

లరక్కడ. 

నిన్న సాయకాలం నుంచి మహాయజ్ఞం సాగుతూనే పుంది_..బోర్నో 

పీటాలు, కాఫీలు, అవండర్ డ్యూసబ్బులు. ఏపిల్ను, బతాయిలు, చక్కెర శేళీలు, 
ae అణాల 

టేబిల్ ఫెపవ్ సిగరెట్ సెటెలు-ఇవీ సరఫరా ఆపుతున్నవి, 
షా యు 

డా ణా 
ర్ం నిన్నరా (శి లగ్జూరియన డిన్న 

ఇవాళదయం.ఇప్సటికి పది కప్పుల పోర్ 

వెసర్స్ సయిల్ (టేక్ఫాసు ముగురికి_ 
అబ నాల లు కి 

౦డు (టిబిల్ ఫెప్ సిగరెట్ సె'మైలు_ 

వెళి ప్రళ్ళపోరార్టు అం పే బంగళా అర్హ వాచ్ మన్ మామూలు ఇచ్చేసి రీబీ 

షర్ కోజ్ చెయ్యడం కూడా అయిపోయింది 
క్ "శే న్ా "స్టే జ జా 

ఫోన్చేసె చెప్పేరు. 
అణా 
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ఇంకో పొవు గంటలోనో, అరగంటలోనో బయల్డే రోసోతారుట_ 

"ప్రైమ్ ఈజ్ వేస్టాఫ్ మనీ.” 

ఇంకా ఏం తెమ్మంటారోనని బెంగగా, బెంగ హింసగా, హింస అస 

హ్యూంగా .... అసహ్యం అవమానకరంగా వృం౦ది. 

కఠినశిత్ష; 

ఆరేళ్ళు బోర్డాఫ్ రెవిన్యూ ఆఫీసులో పనిచేసే డతను.... రెండో యాడాది 

నించీ మొదలు పరీక్షలు; 

మూడు రెవిన్యూ "టెస్టులు... 

రెండు ఎకవుంట్స్స్ "టెస్టులు... 

(కిమినల్ జుడిషియల్ "ఇెస్టులు--- 

సర్వే _టయినింగు- ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ _ 

ఏ పరీక్ష ఇంత కఠినంగా వున్నట్టనిపించలేదు. 

ఇన్నీ ఆయినా, “రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్టరుగా రెండేళ్ళు చేస్తెనేగాని _పమో 

షన్ లేిదన్నారు.అదీ కష్టమనిపించలేదు. 

కృష్ణాజిల్లా వ్యక్తిని, హైదరాబాదులో ఉద్యోగంలో ఉన్నవాణ్ణీ. ఈ 

రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్టర్ ఉద్యో్యోగం కోసం.విశాఖపట్నం పంపించేరు. 

అదీ ఇబ్బందనిపించలేదు... 

“టవున్ ఆరైగా చేసేరా? అయ్యో పాపం5$ి” అని జాలీ వడ్డారంచరూనూ 

“ఎక్కుడై శేనేం సార? కళ్లుమూసుకుని ఈ రెండేజ్ళా ఎట్లాగో గడిసేస్తె 

మళ్లీ బోర్డాఫీస్ శెళ్ళిపోవచ్చు;” అని సానుభూతిని స్వీకరిస్తూ న “సవాలును పెదు 

ర్లొన్నాడు. . 

ఛార్జీ పుచ్చుకోకముందే, పద, ఆర్జీవోతోక్కాంపు కన్నారు... 

ఎక్కడో వో పల్లెటూళ్ళో వో కొండ, నిజానికి కొండ ర0డూళ్ళ 

భూమిలో. ఉంది. రెండూళ్ళ వాళ్ళూ కొండనించి రాయి కొట్టుకుటున్నారు. 

ఉన్నట్టుండి తగాదా బె ల్లైరింది.అవతలి వూరువాళ్ళు మావూరి చేప రాయి కొస 

స్తున్నారం కే, అవతలి వూరు వాళ్ళు మా వూరే కొల్లగొశుస్తున్నారంటూను, 
డూ్యూటీ___ 

రెండో రోజున కుష్టురోగుల సంఘం (పెసిడెంటుగారొచ్చారు, వా 

పీడితుల కాలసీకి _పషత్వం వారివ్యబోతున్న జాగా టవునుకి మరీ చూఠంగా 
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వుంది; అక్కణ్నించి వాళ్ళు వూశ్ళోకి ము షైత్తుకుందికి ఒచ్చి లోపునే వాళ్ళ 

ప్రాణాలు పోతాయని వారన్నారు, కుష్టురో గుల కాలనీ వూరి నడి మధ్యని పెట్ట 

డొనికి వీల్లేదంటూ హెల్తాఫీసర్ రికమెండేషన్ కో రేటు పేయర్ల సంఘం తరప్ప 

నొచ్చిన వ్యక్తివాదన, తాసీల్దార్ తో ఇన స్పెక్షన్ . 

డ్యూటీయే.___ 

మూడో రోజున ఎక్కణ్నిం చెక్కడికో వెయ్యబోయే కరువు నివారణ 

రోడ్డు స్వరూప స్వభావాలు_కలెక్ష లుగారి ఇన్ స్పెక్షన్ . ఆ రోడ్డుకి ఇరువై పులా 

యెనిమిది _గామాలు. ఆ (గామాల రై.తులసీ కలెక్టరు వారి దర్శనానికి సిద్ధం 

చేయించడం; మొరలూ, అర్జీలు పెట్టించడం_డ్యూటీయేగా, మరి! 

నాలుగో రో జు_ఉదయం తాటిచెట్ల పాలెంలో యిళ్ళు కాలిపోయేయి. 

మధ్యాహ్నం పెందుర్తి దగ్గిరేదో వాగు పొంగి ఇళ్ళలోకి సీళ్ళాచ్చేసేయి. 

కొంపలంటుకున్నా డ్యూటీ తప్పదు, కొంపలు మునిగి పోయినా డ్యూటీ 

తప్పదు! 

నష్టా లంచనా వెయ్యడం, పేర్లు రాసుకోడం, (పభుత్వం వారు తక్షణ 

రక్షణగా యిచ్చే పరిహారాన్ని స్యకమమైన రసీదులు తీసుకుని పంచిపెట్టడం. 

డ్యూటీలే_.కాదంచే యెలా? 

ఐదో రోజు_అనగా మొన్న_-ఎక్కుడా ఏ ఉప్మదవమూ లేదు కదా. ఆది 

వారంకూడా కదా, ఎక్కడేనా ఓ గది చూసుకుని ఈ యన్ జీవో హోమ్ 
“భూతల శయనంబుకు స్వస్తి చెబుదాం ఆనుకుంటూ బయలుదేరుతూ వుండ 

గానే 

కలెక్టర్ గారి బంగాళా నుంచి కబురు... 
ఎనిమిదిన్నరకి బంగాళాకి చేరితే_వదిన్నర దాకా ఎందుకు రమ్మన్నారో 

శెలవిచ్చిన దాతలు వేరు. 

చివరికి. 

మర్నాడు సోమవారం కదా, కలెక్టరుగారి సతీమణి శివార్చన చేసారని; 
అష్టోత్తరశత నామావ? అర్చన నాగమల్లి (నాగలించ) పుష్పాలతో చేయడానికి 
సంకల్చించార ని. ' 

అందుకోసం, నూట ఎనిమిదికి తక్టవ లేకుండా నాగమల్లి పువ్వులు కావా 
అనీ 
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ఉదయం ఆరున్నర కల్లా కలెక్టరుగారి సతీమణి స్నానాదికం పూర్తి 

చేస్తారు కనుక ఆ పువ్వులు ఆ వేళటప్పటికి బంగాళాకి చేరాలని.._ 

అవి ఆ రోజు అప్పుడే కోసిన పువ్వులుగా . ఉండాలని...పరమాయిం 

చారు. : 
డ్యూటీ కాకపోవచ్చు కానీ అక్కడెవరికీ ఆ సంగతి పట్టినట్టుగాసీ, కసీ 

సం తట్టినట్టుగాని లేదు. “తత్త దఖిలమ్, శంభో తవారాధనమ్ "అని అనుకొని, 
అలాగే “సార్_అన్నాడు, కలెక్టర్ గారి క్యాంపు క్లార్కతో 

నాగలింగ పుష్పాలకోసం కాంభోజరాజు కథలో శరాబంది రాజులాగ 

బయలు దేరి విశాఖసట్నం (పక్కనున్న సప స సము ద్రాలు-[సనెన్ సీసము ద్రం, 

రామకృష్ట మఠ సము దం, కోస్టల్ బ్యాటరీ సముద్రం, జాలరిపేట సముదం, 

అగహారం సము|దం, టవున్హాల్ నము దం, ఇన్నర్ హోర్చర్ సము ద౦_ 

ఈ ఎడున్నూ ఏశా ఖపట్నం వద్దగల బంగాశావాతమనే మహా సము[దమునకు 

ముద వేయని ఉప సము దముల పేర్లు) వెత గ్గాంనాగలింగవృక్షం ఒకటి సాయం 

కాలం అయిదు గంటల పౌంతంలో,. కనుక్తోబడ్డాది. ౪ చెట్టుగల ఆసామీ... 

పుష్పాలు కాపలసింది రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక కుగారింటిలో పూజకి కాదు, కలెక్టరు 

గారింటిలో పూజకేనని తెలుసుకొన్నవాడై. వారు " “కోరినన్ని” పుష్పాలు చర్ 

చెయ్యడానికి రిలక్టెంటుగానే అంగీకరించినా, ఉదయం ఏడు దాటితేగాని మాగేటు 
మాతం తెరవం అని అరవంలో చెప్పేడు. అయొ్యొర్నాయన, నాయన్నాయన, 
చచ్చినా సీకడుపున పుట్టం, కావాలంపే పాతిక కేజీల పంచదార పెర్క్మిటు 
నీదగ్గర్నుంచి అప్లికేషన్ లేకుండా తెచ్చి దాఖల్ చేసుకుంటాం, ఈ చెట్టు "రేపటి 

రేపటి వేళ పూసే సీ్పూలలో నూట ఎనీమిది పూలు మ్మాతం మీ బంటునిచ్చి మా 

దొరసానికి రేపు ఆరుగంటలు దాటకుండా సంప్పమీ ఆని (ప్రార్థించి (పసన్నుణ్ని 

చేసుకోవడ మెంది, ఎలాగే తేనేమి__ FF 
డ్యూటీ కాకపోతే నేం_మూడు డ్యూటీల్నర కష్టం పట్టింది. 
ఆరో రో జుయమ్ సిక్స్ గారు దిగేరుగా; 

ఇవాళ ఏడోరోజు. or 

హిదరాబాదునుంచి విశాఖపట్నం (టాన్స్ఫరుకదా అని_ఆరు నంవల 

రూ పాయలు ఎడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు..ఇంటిదగ్గర కొంత యిచ్చి, టిక్కెట్ 
కొనుక్తు ని_ఈ ఐదురో జులు పెట్టిన ఖర్చంతా వొకయెత్తూ, నిన్న సాయంకాలం 

నుంచి ఇప్పటిదాకా వొక యెత్తూనూ, 
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"నిల్ బేలన్స్! 

ఏదైనా తెమ్మంటే ఏంచెయ్యాలి?-అని బెంగెట్టుకుంటూ, ఇబ్బంది పడ 

కండా వాళ్ళు అడిగింది తెచ్చివ్వగలిగేటంత మాతం డబ్బు తన దగ్గరలేనం 

దుకు_పాసం చేసిన వాడిలా చింత, హింస, అవమానం అనుభవిస్తున్నాడు 

వాసు దెవరావు. 

ఈ ఒక్క కేంపూ యెలాగైనా దాటించు భగవంతుడా ఇకమీదట ఇంకా 

జాగర్తగా ఉంటాను అని మొరెట్లుకుంటున్నాడు. 
———™—™—™—™ స్తు ¥ ¥ 

“బిల్ తెమ్మంటున్నాడోయ్ దొర!” అని గొణుగుతూ యివతలికొ చ్చాడు 

ఏదో_“తెమ్మంటున్నాడు”_దొర-అని అర్థమైపోయింది వాసు దేవరావుకి, 

ఎదలో ముల్లుదిగి గుండె జల్లుమనడం. బిక్క మొహంలో చక్కగా అవు. 

పడ్డాది, ల 

“రెడీ చెయ్యలేదా? ఏమిటలా వెరిమొహం వేసుకుచూస్తావు? బిల్లయ్యా 

బిల్లు! డబ్బు కర్చవడం లేదూ నిన్నట్నుంచి?” 

ఈ ట్రం,” 

“మరి బిల్ల దీ అంట?” 

చక చకా వేసేడు వీల్లు, వాసుదేవరావు, అనుభవంగల హోటల్ బేర 

రాగ. తాసిల్దార్ కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి దమ్ము కొట్టుకొచ్చేసరికి పూర్త 

ఆబ౦ది, 

| టకటకా వచ్చి బిల్లందుకొని లోపలి కెళ్ళి పోయాడు, తాసిల్దార్ + వెంటనే 

' ఎకౌంటు లేని వాడిచ్చిన చెక్కులాగ వెనక్షొచ్చేశే ఎడు కూడానూ. “ఇ దేమిటోయ్, 

సీకేమైనా మతుందా? ఈ బిల్లేమిటి, ఇలావేసేవు? దీనిమీద లాభం సంపాదిద్దా 

మనా, నీ (పయత్నం?” అని ఆ కాగితాన్ని వాసు దేవరావు మొహాన కొట్టాడు. 

“రామ రాను పిల్లల సాక్షి సార్, నయాపైసలో సహా ఖర్చయిందే 

రాశాను!” 

అయితే వొక్క-_రోజుశే యాభై తొమ్మిది రూపాయల ఎనభయ్యయిదు 

_పెసలె ౦దంటావుటయ్యా?” 
మ రే 

ఒక్కరో జేమండీ నిన్నా ఇవ్వాళ” 
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“*ప్రడ్చ్చావులే! ఆయనొచ్చి ఇరవై నాలుగ్గంటలైనా కాలేదు; నువ్వు 

రెండో జులకి లెక్క చెబ్లున్నాపు;ఫొ 
“ఆయి. 

“ఇదంతా ఆయన ఇస్తాడనే వేశావా?” 

“ఇస్తాడని నేను అనుకోనే లేద్సార్, నిజానికి! అందుకే తమరు వెయ్య 

మనేదాకా బిల్ వెయ్యనేలేదు.” 

“షటప్!__.అస్పరే లేవయ్యా. వెధవ కొత్తా నువ్వూనూ-___కొరగా ఇంకో 
కొయితం తీసుకుని, ఇలా కాకుండా ఏడో. ఆయనకి కష్టం లేకుండా. చూశావు 

కదూ! తెల్సిందా?.._ త్వరగా! ఆయన మళ్ళా పిలుస్తాడు!” 

వాసు దేవరావకి అర్థమెందిగాని వెంటనే దిక్కు.తోచలేదు. వేరే కాగితం 

తీసుకుని, మరో విల్లు వేశాడు. ఐటం ఐటంకి ఖర్చు తగ్గించుకుంటూపోతే పెద్ద 

మిగులు కనబడలేదు.__మళ్ళీ ఇంకో కౌగితం తీసి, కొన్ని ఐటమ్స్ వదిలేసి 

చేసేసరికి పని సుళువుగా తెమిలిపోయింది.___ 

“ఏ ౦తా*?.___ పధ్నాలుగు రూపాయల నలభై ఐదు పెసలు! పర్లేదు... 

కదూ?” అని మిస్పివస్గా చూసేడు తాసిల్దార్. 

కబురొచ్చి నప్పుడు లోపలికెళ్ళి, తనపై అధికారుల పైఅధికారి ఈ 

వూళ్ళో కాస్టాఫ్ లివింగ్ చాలా తక్కువే!” అని ఆనందించినప్పుడు వామదేవ 

రావు ఆయన ఆనందాన్ని ఆయనతో పంచుకోలేనంత అధమాధమ _ మనఃస్థితికి 

దిగజారిపోయినట్లు కనిపించాడు. అధికారులందరూ హీ హీకారాలు చేసినా 

అతని మనస్సు హా హాకారాలే చేసింది. 

వారిచ్చిన పదిహేను రూపాయలూ తీసుకో గలిగాడు; కాని, “డోన్ట్ బాదర్ 

ఫర్ ది ఛేన్ట్” అన్నవాక్యంతో వారు (ససరించిన చూపును మ్మాతం వాసుడేత 

రావు భరించలేకపోయాడు. 

నక్క సింహానికి మం్యతయిపోయి పులివేపు అవమానిస్తూ చూసినట్టని 

 పి౦ంచిం దతనికి. 

యాభై. అయిదు “పైసలు ఇచ్చేస్తే ఆ అవమానం తగ్గుతుందని ఆని 

పించింది, కౌనీలేవు, 

0 0 0 
శ్రీవారికి నమస్కారములు. 
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ఇవాల్టికి ఆరునెల లయింది. మీరు విశాఖపట్నంలో డ్యూటీలో జాయి నె, 
ఈ ఆరునెలల్లో మీరు నాకు రాసినవి రెండే రెండు ఉత్త రాలు. రెండుత్తరాలూ 
మీరు డబ్బుకోసమే రాయకపోయినా డబ్బు పంపమని మీరు" రెండింట్లోను 
రాశారు. 

“దేశంలో ఎంతోమంది ఉదో్యోగస్తులు వువ్నారు. అందరికీ ఉన్నూళ్ళల్లో 
ఉద్యోగాలు దొరకవు, అంతమా(తంచేత పొరుగూళ్ళల్లో ఉద్యోగాలు చేసే 

వాళ్ళందరూ మీకుమల్లే నే ఉంటున్నారా? పని తీరలేదన్నారు,బాగానే ఉంది 

ఇల్లు దొరకలెదన్నారు. అదీ బాగానే ఉంది. కాని, వచ్చేజీతంఅంతా మీ 
ఒక్కరి కే చాలనప్పుడు, ఆడదాన్ని నేను ఇద్దరు పిల్లలతో ఏ విధమైన ఆదాయం 
లేకుండా ఎట్లా (బతుకుతానని అనుకున్నారు? పెగా మీకు నేను డబ్బులు పంపటం 
వొకటా? ఎవరైనా వించే నవ్విపోతారు! 

“క్రితంసారి మీరు నూటయాఖె సంపమని (వాశారు. నాదొకటి మీదొ 
కటి వుంగరాలు తాకకైట్లి పంపాను. ఈసారి మీరు మాడువందలు పంపమని 

(వాశారు, మళ్ళీ అప్పట్లాగానే ఏదయినా వస్తువు తాకట్టు పెడితే మాత్రం విడి 
పించుకునే అవకాశం ఉంటుందో ఉండదో నాకర్ణంగాలా, అందుకని నాగొలుసు 
అమ్మేసి ఎనిమిదివందల డెబ్బయి రూపాయలు తీసుకున్నాను. ఉంగరాలు విడి 

పించటానికి నూటఅరవై రెండు రూపాలై౦ది.. మీరు మూడువందలు ' పంప 
మన్నారు. కాని నేను నాలుగువందలు పంపుతున్నాను. మీ సొమ్ము మీకు పంప 
టానికి నాకే మభ్యంతరం? 

“టి. యమ, ఓ. కనక డబ్బు ఇంతకు ముందే అంది ఉంటుంది. - ఈ 

ఉత్తరం అందిన వెంటనే మీరు తీరిక చేసుకుని నాలుగు వీధులూ తిరిగి ఒక 
చిన్న ఇల్లు, ఎంత చిన్నదయినాసరే, ఆఖరుకు వొక్కరూమైనాసరే సంపాదిం 
చండి. అందరము ఒక్క దగ్గరనే పడివుందాము. 

“ఏడేళ్ళవ్వస్తూంది. నేను మీ ఇంటి కోడలినై , ఒక్క సారి కూడా మీరు 

నాకు అన్యాయం చెయ్యలేదు; ఒక్కరో జున కూడా నన్ను మీరు అవమానపరచ 

లేదు. ఎప్పటికప్పుడు నా అద్భష్టానికి పొంగిపోవటం తప్పు వేరే రకం ఆలో 

చన్లై లేవు నాకు. ఇప్పుడీ ఆరునెలల్లో మీరు అవలంవించిన ధోరణి చూస్తూ 
ఉంతే. చదువులోగాని, లోకా నుభవంలోగాని మీకు సమానమైన వ్యక్తి నే అయి 

నప్పటికీ ఎందుకో చాలాభయం, కొంచెం ఆగహం కలుగుతూ ఉన్నాయి. 
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“నాకు తెలిసినంతవరకు మీరు అబద్ధాలు చెప్పరు. సాటి మనిషిని మోసం 

చెయ్యడం, అగౌరవపర్చడము మీకెంత అసహ్యమో నేనెరుగుదును, చేస్తే 

ఒకరికి ఉపకారం చేస్తారు, లేకపోతే చాతకాదని చెప్తారు, కాని ఉపకారంలోంచి 

డబ్బు, అశకృతలోనుంచి అపకీరి, తెచ్చుకోటానికి అంగీకరించరు. అట్లాంటి 

మీకు, ఈ ఆరునెలలనుంచి ఏ దుష్ట గహం పట్టింది? మిమ్మల్ని పీడిస్తున్న 

వ్యసనం ఏమిటి? మీకు కలిగిన బాధలు ఎట్లాంటివి? అవన్నీ తెలుసుకోవాలనే 

కోర్కె_కంచె వాటిని మీతోబాటు అనుభవించాలని, ఎదుర్కోవాలని అనిపిస్తూ 

వుంది. నాకో ర్కె న్యాయమైనదై శే నాకు అవకాశం యివ్వండి. 

“మీ మీది (పేమచేత ఇంతకంటె కటువుగా (వాయలేకపోతున్నాను. 

స్కూలు మూసేశారు. వేసవికి పాస బడి కెళ్ళే పనిలేదు. అందుకని 'పెగా ఇంక 

ఇక్కడ వుండాలనిపించక, ఉండలేక నేను ఇవ్వాశే ఇంటికి తాళం పెట్రైసి 

వుయ్యూరికి వెళ్ళిపోతున్నాను పిల్లలను తీసుకొని. మీకు భార్య, బిడ్డలు, డబ్బు, 

అభిమానం, సానుభూతి. ఏది కావలసినా మా నాన్నగారి పేరిట (వాయండి.... 

మీ సులోచన.” 

3 ప ¥ 

నూకరాజు నవ్వేడు వాసుదేవరావు చెప్పింది విని. 

_ అసలైన రాజకీయ చై తన్యం వున్న జిల్లాలో పుట్టి. నువ్వెక్కడ దొరికా 

వయ్యా బాబూ; గవర్నమెంటు సర్వీసం టే టూ_వే.కై టాఫిక్క-ని తెలుసుకోలేక 

పోయావు. ఇంకెందుకు పనికొసావు?. 

ఎలా మనవి చేసుకోవాలో అర్థం కాలేదు వాసు దేవరా వుకి. 

ఎంత సేపూ వెళ్ళు. ఆపని చెయ్యి, ఈపని చెయ్యి-అక్కడ ఆ సప్రయ్లు 

చూడు; ఇక్కడీ ఏర్పాట్లు చెయ్యి. అంటూ కొంపలు మునిగి పోయినట్లు అన్నీ 

అర్జ్హంపేనంటూ ఆర్డర్సు జారీచేసే తన డిపార్టుమెంట్ అధికార్లకి. 

లాభంలేని సెట్టి ఏట్లోపడ తాడా? టవున్నారె రెగా చేసినప్పుడే సరదాగా 

జాయి నే పోయిన పెద్దమనిషి ఆ పోస్ట్లోని లోతుపాతులు కష్టనిష్టూరాలు తెలుసు 

కోకుండానే చేరాడా? "వాడి తిస్పలు వాడే పడతాడు!. అని పెదవి విరిచే తన 

సహా ధ్యాయులకీ 

తను ఏ అర్నన్లరో సు ఖశొంతుల్తేక, విశాంతిలేక (బతుకు తున్నాడ నీ. 

చివరికి త సడి సంపాదించుకున్న జీతంకూడా తన జేబులోకి వెళు శృుందన్న 
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హామీ లేక భయపడుతున్నాడని_భార్య ద్యారా అమ్మించుకున్న అయిదుతులాల 

బంగారం పోగొట్టుకుని, పదిహేను వందల రూపాయలకు (పోనోట్లు (వాసి 

ఆర్థికంగా అట్టడుక్కి దిగి పోతున్నా డ ని__ 

ఎలా మనవి చేసుకోవాలో అర్థంకాలేదు వాను దేవరా పకి... 

ఇది టూ. వే (టాఫిక్కన్న పెషయంకూడా అతనునమ్మలేదు, 

ఎవడో మన దగ్గిరకొక ఉపకారంకోసం వస్తాడు. చేస్తాము. చెయ్యము. 

చేస్తే వాడు థాంక్సంటాడు. చెయ్యకపోతే, వాడుకాదు మనమే సారీ అనాలి, 

ఇక్కడ ఈ థాంక్స్ కేష్ చేసుకుని, ఎవడో ఈ వూరికి డ్యూటీమీద గవర్న 

మెంటి చ్చే అలవెన్సులు తీసుకొని కాంపొచ్చినప్పుడు వాడికి సప్టయులు చేసి; 

ఎవడో ఈ వూళ్ళో నిశ్చింతగా వాడిఉ దో్యోగం వాడు చేసుకొంటూవుంశ్తే 

వాడికి సర్వీసెస్ చేసి తాను మధ్యని ఉండాలిట. పుట్టి, బుద్దెరిగిన తరువాత 

ఎన్నడూ తాహతుకూ, అవనరానికీ మించి ఖర్చుచె య్యలేదు. శన స్వంత పిల్ల 

లక్కూడా ఒక విష్కెట్ల ప్యాకెట్టు. ఒక వంద గాముల అంగూర్ దాక కొని 

ఇవ్వడం అనవసరం అనుకున్నవాడు ఆ చేతులతోనే ఈ స్వాములందరికీ 

టోర్న్విటా, ఏపిల్చు అశ్హే మాట్లా డితే ఫారిన్ విస్కీ_లు సస్తయ్ చేన్తున్నాడు. 

ఇది టూ వే _ ఎలా గైంది; (త్రివే కదా అన్నాడతను. 

“ఇదుగో చూడూ, వాసు దేవరావ్? టు-వే గానీ (తి-వే గానీ; ఇందులో 

నీకు క్రీగర్డి ఎలా గ్రైతే అంటదో, తై లంకూడా అలాగే అంటుకోకూడదు;.... 

యింకౌ సీహో సు నయ్యం, గొయ్యిపడితే _పూడ్చుకోడానికి సో ర్సెసున్నాయి. 

మా డిపారు మెంటు తీసుకో. మావాళ్ళు ఎంత సేపూ తే. తే. అనడ మేగాని ఈ 

"వెధవలు ఏలా తెచ్చిపెడుతున్నారు అన్న ఆలోచనే ఉండదు! [వెంకటావని, 

మాకొక రీజినల్ డిప్యూటీ డై రెక్టరున్నాడు; అయనగారికి సన్నెండుమంది 
పిల్లలూ, పన్నెండు జిల్లాల జ్యూరీస్డిక్షనూనూ! ఆయనగారు ఏంచేసాడో తెలు. 

సునా? గుంటూల్లో బయల్దెరుతాడు జీపులో పెళ్ళాన్నీ, ఆరుగురు పిల్లల్నీ ఎక్కిం 
చుకొని. ఈ వేపున్న ఆరు జిల్లాల్లో ్రననీహేనురో జులు టూర్ చేస్తాడు. మిగి 

లిన పదిహేనోజులూ పెళ్ళాన్నీ, మిగిలిన ఆరుగురు పిల్లల్నీ వేసుకుని, ఆవే 

పున్న ఆరు జిల్లాల్లోటూర్ చేస్తాడు. ఇంత మందికీ ఇన్నిచోట్లా (పతీనెలా సప్ష 

యిలు మేంచేసుకు పోవలసిందే; అలాచెయ్యక పోతే ఏముంది; చెడపడానికీ 

చేట పెయ్యచాలునన్న ట్లుగా ఎక్కడో వర్క్ బాగులేదంటాడు. అనేసి, 
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(శ్రీకాకుళం వాణ్ని అనంత పురానికి, కర్నూలు వాలీ విశాఖపట్నానికి (ట్రాన్స్ఫర్ 

చేస్తాడు. మొన్నామధ్య మా సూపర్ ,వెజర్ ఒకడు ఈ ' ఖర్చులూ, నణగురూ 

సోగేమకుని బాధపడ్డంచూసి ఏడుపులో నవ్వు వెలగబెడుతూ _ అన్నాడు; ఇలా 

ఆరుగురేసి పిల్లలతో ఒక్కుతౌరిగా మీదపడి రోజుకి వందరూపాయలు ఖర్చు 

పెట్టించే బదులు; ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క బిడ్డని చొప్పున సన్నెండు 
జిల్లాలకీ పర్మనెంట్ గా ఎలాట్ చేసేప్తె ఏదో చందాలు వేసుకునో. పంతు 
లేర్పాటు చేసుకొనో,ఆ పిల్లల్నందర్నీ మన పన్నెండు జిల్లాల స్టాపూ పోషించి 
పెకి తీసుకురాలేక పోతామా అని]. 

వాసు దేవరాపు ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఈ కధ విని. అతనికి నప్వుకూడా 
నచ్చింది, “ఎవరట్లా అన్నది. మొన్న సెంటర్లో మీతో మాట్లాడుతున్న డిష్ణ 

మూ ర్తి గా రేనాగో అన్నాడు. 

“ఇంకి నయం కౌదూ! ఇంతమాట అని వాడీంకా ఇక్కడ ఉండడ మే! 

అతనిప్పుడు కడప జిల్లాలో ఏదో స్పెషల్ పోస్టులో అఘోరిస్తున్నాడు!.... 
అందుచేత.” 

3 ¥ స 

[“తోన్స్ బాదర్ ఫర్ ది చేన్!” 

౦ ౦ ౦ 

ఉ4వ్ఫర్రవా లేదుంచండి సార్! మేం మీకు ఇచ్చుకున్న దనగా యెంత? మీ 

దయవల్ల మాకీ లెపెన్సొస్తే మీరే మాకు ఇంతకి న్మూరెట్లు ఇచ్చినట్లు! 

(©) (శ) Oo 

“మున్న గెస్టుహౌస్లో ఎరేంజ్ మెంట్స్ తిన్నగా _ లేవని కఫ 
గారుకూడా పాయింటొ ట్ చేసేరయ్యా!___జగ ర్రగా వుండు లేకపోతే సీ సా మేం 

పోయిందిగాని మధ్యని మా వుద్యోగాలకీ, పరువుకీ యసరు[” 

0 0 0 

“కొండంత దేముడికి కొండంత సతి ఇచ్చుకోగలమా. వాబూ, బతు కే 

వొక గడ్డిచపోచ అన్నాడు కవి. ఈ తృణం మా (బతుకుతో సమానం, ఇదే 
పది చేలనుకుని స్వీకరించండి బాబూంి 



నువ్వూను! హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆరె అంటే మరేమిటనుకున్నావు! ఎన్నాళ్ళయినా 

కొ త్తవదల్లేదేమిటి, నీకు! వెళ్ళు వెళ్ళు! కబుర్హతో కాలక్షేపం చెయ్యక 
త్న్నగా పని చూడు.” 

0 0 ౦ 

ర సాల్వెన్సీ సర్జిఫి కెటు తమ రిప్పిస్తె మీపేరు చెప్పకొని స్టేట్ 

దాకంకిలో తోను పెట్టుకుని మావాడు చిన్న విబీనెస్ పెట్టుకుని సెటిలవుతాడ్తు, 

బతుకంతా బలాదూరుగా తిరిగి చెడిపోతున్న వాణ్ని ఓదార్లో పెచ్చు ఖ్యాతి 

ఆమకి మిగుల్తుంది; మీ కలంపోటుతో వొక జీవితం నిలబడుతుంది. మీ కష్టం 

వుంచుకోంలెండి___.”] 

| ౦ 0 ౦ 

ఈ రకం మాటలు ఏనడం అలవాటు చేసుకున్నాడు వాసు దేవరావు 

(క్రమ [కమంగా, అంతేకాక, 

ఆ 0 0. 

[“నోనో _ లేదండీ. కమించాలి. మీరు చెప్పినట్టురాస్తె యిం కేమన్నా 

ఉందా, అది ఎంత పెద్ద రిస్కో మీకు _తెలియటల్లేదు .._ భూమి మీ ఆక్రమ 
ణలో లేకుండా మీరు పట్టాకోసం (ప్రయత్నిస్తున్నారు. మీ రాజకీయ నాయకులతో 
చురు జాగానే ఉంటారు. ఎటొచ్చీ మమ్మల్నే బతక నియ్యరు. ఇటు ఊళ్ళో 

జనం, అదు ఆఫీస ర్లూనూ. కక్కుర్తి రిపడినా కడుపు నిండాలి కదండీ. మీరు 

చెప్పిన దగర ఇప్పుడు ఎకరంనేల ఇరవై వేల రూసాయలమ్ముతోంది. ఐదెక, 
రాల పట్టా అంపే సల తరూపాయలు! మిరు నన్ను య్యోభె రూపాయలకి కొనాలని 

(టయ చేస్తున్నారు ఎందుకండీ, పొసగని వ్యవహారం! ఒక్క ఆఫీసరు కేంపొస్తే 

నాకు రెండువందలయి పోతుంది !” | 

క EE i 

“ఏమిటి సార్ ఈ డ్యూటీలు, చచ్చిపోతున్నాను! క్షణంతీరికలేదు, 
దమ్మడీ ఆదాయంలేదూ అన్నట్టుగా ఉంది నాపని. ఆదాయం లేకపోతే పోయింది 
అరా... అయనెపెరా కలెక్టర్ గారి _ఫెండట. యూనివర్శిటీలో ఏదో నెల్లాళ్ళ 

మిద వొచ్చాడట్క త తనకీ, తన అసి ఫైంట్సుకీ తన కుటుంబానికి మెస్ పెట్టు 

వన్నాట్ల వాళ్ళ మెస్సు కాదు గాని నా పనంతా మెస్ చేసే సేడు! ఫది కేజీల 
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దునం డబ్బులు పుచ్చుకుంటామా సార్? ప్చ్! డఢబ్బుక్చేముందిలెండి, ఇవ్వాళ 
ఖర్చుచేస్తాం రేపు భగవంతుడు మనకిస్తాడు[. ఎంత “టెమ్ వేస్టండి, వెంత. 

ఎనర్జీ వేస్తు?” 
“ది, సాఠత్వెన్సీ సర్టిఫికెళ్లుగా; ఇద్దాం. ఇద్దాం? ఇంకామనం మీరుచెప్పిన 

ఆపై వివరాలు చెకప్ చెయ్యలేదు.... డాక్యుమెంట్ చూ శ్ళేదు.... ఆందులో మా 

తాసిల్లారున్నాడే, “ఇలు అని అనేసరికి కండిషన్ రాయంచే సాల్వెస్సీ సిర 
ది గ ల 

యించొద్దని పేచీ పెకేసున్నాడు!....టయిము రావాలి కదా?-_చచ్చి బోతున్నానండీ 

తీరిక శేక, అన్నిటికీ ఒక్క. రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్టరు ఎక్కడ చస్తాడని ఒక్క 
ఆఫీసరుకీ కనికొారంలేదు!.... మళ్ళీ కనిపించండి; మా ప్యూనుగాడికి మీ ఇల్లు 

కెటనుగాగి ఎప్పుడో వీలు చూసుకుని వోమారు వసాలెండి... .ఆ వెధవ, మళ్ళా 

సమయానికి మీ ఇల్లు తెలీదంటాడేమో, కొంచెం వాడలా అనేయకుండా చూసు 

కోండి....ఆ తర్వాత నేనొచ్చి నిమిషాలమీద జరపవలసిన కార్య(కమం అంతా 

జరిపించేస్తాను: .... అలాగే అఆలాగే__దానిశేం వుంది, నే చెప్తాగా!” ఈ రకం 

మాటలు మాట్లాడడం కూడా నేర్చేసుకున్నాడు (కమ (కమంగానే. 
0 0 0 

"మీ దగ్గర్నుంచి ఉత్తరంలేకుండా మళ్ళీ మూడునెలలు గడిచిపోయాయి. 
నిన్న మీత్తో మాట్లాడదామని (ట్రంక్ "అలిఫోన్ కాల్బుక్ చేసే పి. 

(మనిషి) 'దొరకలేదన్నారు. ఈ కెలిగాం చూసుకుని వెంటనే రండ ప్ర 
వారం సాయంకాలంలోగా మీరు వుయ్యూరికి రాలేకపోతే శనివారం ' మెయిల్లో 
బయలుదేరి నేనే వచ్చేస్తున్నాను_ సులోచన.” 

“వెంటనే రండి అని శులి గాం ఇద్దామచి టెలి గాఫాఫీసుకి బయలు 

దేరిన సులోచనకు అంత క్షు పంగా ఆఫీసర్గారి ఆర్జర్లా చలిగాం ఇవ్వడం 

అమానుషమని తోచింది. తనకెంతో వుత్మ౦ఠగా ఉండొచ్చు, ఆయన్ని ఆతి 

తొందరగా కలుసుకోవాలని, కసిగా ఉండొచ్చు, అత నినిర్లక్ష్యంపల్ల. కాని ఇద్దరి 

మిధ్య (_పేమబంధం వాటన్నిటిని _తోసివేయగలది. 
“పదకొండు రూపాయల ఇరవై పెసలవుతుందమ్మాలొ 

సులోచన పర్చుతీసి లెక్క పెట్టుకుంది. తొమ్మిది రూపాయల్నర వుంది, 

“ఐదారు మాటలు తగ్గిస్తే పే సరిపోవచ్చునంటున్నాడు కిటికీ అపతలాయన, 
కాని, ఆయనతో నేను 'మాట్లాడబోయిందే తక్కువ, నేనిచ్చే శెల్మిగామే 

తక్కువ. ఇంకా ఎట్లా తగ్గించేది?" అనుకుందామె. ఫారం తీనుకుని ఇవతలి 

కొచ్చింది, ” 

ఈభాజల్సీ బూ! ..సీ దగ్గర రెండు రూపాయలుం పే ఇవ్వు, ఇంటి దగ్గరి 

సాను” అన్నది సులోచన అక్కడ కనబడిన పోస్ట్ మేన్ తో. 
కఠిన శిక్ష 411 



*ధ్రగ్రూర్ తలీ “అని ఒక ఉత్తరం, రెండు రూపాయలు ఇచ్చాడు పోస్ట్ 

మేన్, ౬. 
ఉత్తరం వాసు దేవరావును౦చఛి = 

“నేను మీ గురించి అనుకున్నప్పుడే మీరూ నా గురించి అనుకున్నారు” 
తని ఉపంగిన హృదయంతో ఉత్తరాన్ని ముద్దు వెట్టుకుని విప్పింది 

సులోచన. 

“కాని, ఉత్తరం తెరిచాక ఆమెకి చాలా నీరసం వచ్చేసింది... 
“డియర్ సులోచన._నువ్వు కులాసా అనుకుంటాను. నీకు ఉత్తరం 

రాయలేక పోయాను, నిజం చెప్పలేక, అబద్ధం ఆడలేక. | 

“పస్తుతం అనుకోని ఆపదలోపడ్డోను. ఇందులోంచి బయటపడినా, పడక 

పోయినా, మనం వెంటనే కలునుకోవచ్చు. నేను ఇన్నాళ్ళూ ఏ విషయమైతే. 

నీతో మాట్లాడడానికి సంకోచించానో అది నీకు తెలియజేయగలిగే ధైర్యం. 

నాకు కలుగుతోంది. అంతులేని సత్యాలను చె పే బ్బ జీవిత౦. సత్యం రహస్యం 

కాజాలదన్న సత్యాన్ని కూడా నాకు క్రి ష్టతలేకుండా బోధపరుస్తూ వుంది. 

"ఈ ఉత్తరం నేను నీకు డబ్బు కోసం (వాయటంలేదు, అభిమానం 

కోసం, సానుభూతి కోసం _వాస్తున్నాను. 

“రేసటి కోసం ఎదురుచూస్తూ, నీ వాసు దేవరావు 

గుండెల్లో నుంట బయల్దేరింది సులోచనకి, పన్నెండురోజుల |కితం 

తేదీ వేసిన ఆ Pp త్తరాన్ని సాంతం చది వేసరికి, 

"ఏమిటి, అయన చిక్కుకున్న ఆపద? 

దొంగతనమా! రంకుతనమా*+ 

కొట్లాటా, హత్యా? 

స్యగింగా, బ్లాక్ మెయిలింగా? 

ఫోర్డరీయా,, ఎమ్ బెజల్మెంటా? 

ఎందులో ఇరుక్కున్నాడు? 

రహస్యం-సంకోచం_ సత్యం_జీవితం_క్లిష్ట షత_సాను భూతి___ 

పదజాలమే కొత్తగా వుంది. ఎదిగినవాడి పదును కనబడుతోంది... 

ఎదిగాడౌ దిగజాశేడా? 

”సానుభూతికోసం రాస్తున్నాను.” అని రాశాడు. 
ఇంకొక చెలిగాం పారం తీసుకొంది సులోచన. 

“కష్టాలు కలకౌలం' వుండవు, ధైర్యంగా ఉండ ౦డీ. సులోచన” 

జ “0. % 
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1. గుండెల్లో బరువును గుండెల్లోనే అణచివేసింది సులోచన. అందుచేతనే 
కాటోలు, గుండెలర చేతుల్లో పెట్టుకుని తం(డిగారింటికి చేరింది, 

“అమ్మా! ఇదేమిటీ ఘోరం, చూడూ” అంటూ ఇంటికి చేరగానే తండి 

గారు వార్తాపృతిక అందజేశారు. ఘోరం అన్నమాటకి భయపడడం మానేసి 

చాలా రోజులై ౦ది. కాని తండిగారి కంటిలో గి|రున తిరిగిన చెమ్మచూసి, 
ఇదేడో ఘోరమే అయి వుంటుందని వణుకు పుట్టింది. సులోచనకు కొన్ని 
క్షకాలపాటు పేపరు చూడటానికే బుద్ధిపుట్టలేదు,. చేతిలోకి తీసుకొన్నాకూడాను. 

సుఖాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడము,కష్టాన్ని తానే దిగమింగుకోవశ ము 
నేర్చిన సులోచన. ఆ నిమిషంలోనే మళ్ళీ తానైపోయింది. 

“విశాఖ పట్టం, ఆగస్టు 27.__రివిన్యూ డిపార్ట్ మెంటుకు చెందిన వాసు 

దేవరావనే ఉద్యోగి 'వేయి సిమెంటు బస్తాలకు పర్మిట్ ఇప్పిస్తానని ఒక 
ఆసామీని నమ్మించి, అతనివద్ద పదిహేనువందల రూపాయలు లంచంగా పుచ్చు 
కొన్నాడని రుజువుకాగా, సదరు వాసుదేవరాపును ఉటో్యోగంనుంచి బర్హరఫ్ 
చేయడ మేకాక, ఆతనికి రెండేళ్ళ, కఠినశిక్ష విధిస్తూ ఈరో జున___తీర్చు 
చెప్పారు. ఈ శకేసును_నిర్యహించారు.” యు 

* కఠినళిక్ష _ అనేది Rigorous Imprisonment కితెలుగు, రాష్ట్ర 
స్థాయిలో 'రవిన్య్యూ డిపార్ట్ మెంటు,. పభుత్వ శాఖలో, అతి (పముఖ మైనది. 

ఈ శాఖలో Reveauc Iuspector (రెవిన్యూ ఇన్ స్పెక్టర్) అనేది ఒక 
ఉదోకిగం పేరు. రూల్సు ప్రకారం ఠః (పభుత్వశాఖలో చేరిన (పతి వ్యక్తి 
ఉన్నతో దో్యగానికి పమోషన్ పొందాలంటే కసీసం రెండేళ్ళపాటు రెవిన్యూ 

ఇన్ స్పెక్టర్ గా (.1.గ్రా పనిచెయ్యాలి. లేకపోతే, ఆ వ్యక్తికి ఎంత సర్వీసు 
వున్నా, ఎన్ని పరీక్షలు పాసయివున్నా సరే [ప్రమోషన్ ఉండదు. ఈ R.1. 
ఉద్యోగ కాలం రెండేళ్ళనీ, “2.1. కోర్సు” అని, ౦02536 of Rigorous 
Iwprisonmen' ” అనే అర్థం వ్యంగ్యంగా స్ఫురించేటట్టుగా, ఆ శాఖలోని 

ఉద్యోగులు వాడుతారు, “పమోషన్ వచ్చిందా” అంచే, “ఏదీ ఇంకా Ref. 
కోర్సు కాందే” అని, “సీ 1. కోర్సు ఎక్కడ గడిచింది” అనీ. అలాగ 

2౬ సక ఈ కథ ఆం ధజ్యోతి వీక్తీలో చదివిన కొందరు (శ్రీకాకుళం 
క్యాంపులో మా జాయింటు డె రెక్టర్ గారితో_మీ వాడు చూడండి ఎంత పచ్చి 

నిజాలు కధల్లో రా సేస్తున్నాడో_అని పితూరీ చేసేరట. జె.డింగారే నాకుచెప్పేరు 
ఇలా నన్ను ఈ కారణంగా సిశాఖపట్నంలో చీవాట్లు పెట్టిన ఆ జెండింగారు 

అలా హైదరాబాదు చేరగానే నన్ను పాడేరు ఏజన్సీకి బదిలీ చేస్తూ ఆర్డర్సు 
పంపేరు. అయితే అది నాకు కఠినశిక్షగా పరిణమించలేదు. 
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= పామై గవత సున” 

(“ఉదయం” వీ'కీ = ఉగొది సంచిక 1990) 

ఆరేనుకోబోయి పారేసుకున్నాడు 
re చలల తోటల I 

ఎనిమి దేళ్ళకిందట ఒకనాడు ఉదయం మా ఇంటి కాలింగ్ బెల్ మోగితే 

నేనే వెళ్ళి తలుప్పతీస్తే; ; చక్కగా డెస్ చేసుకుని మొహంలో కాంతి పోసుకున్న 

క్రీ సదైెనిమి దేళ్ళ కురాడు నిలబడి ఉన్నాడు; అక్కడ. నేను తలుపు తీసీ తియ్య 

గానే సనా "పీరు వంకటాచలమండి, చినవా శేరు నుండొచ్చాను. మీ బట్టలు 

ఉతికే నారాయణ మా ఫొదరండి” అని గడ గడా చె పే ప్పుడు. 

ఆకిహ్టో, నువ్వా? చదువుకుంటున్నాపుట కదు?” అన్నాను, దయగా. 

“అవునండి. తొమ్మిదో కాసం డీ” 

“రా; లోపలికి లా; అక్కడే నించుండి పోయేవేంటి?* అని ఆ అబ్బాయి 

అంత సేపటిదాకా లోట: రాకుండా నేనే అడ్డుగా .వున్నానన్న ప్రగతి దాటవేసి 

దారి ఇచ్చేను. 

“*అదికొదండి, మా నాన్నగారికి రాతినుండీ ఒంట్లో బాగలేదండి: ఒకటే 

జ్వరం, మీరు ఈరోజు కాం పెలారని, మ్ బట్టలు ఉండిపోయాయనీ చాలా బాధ 

పడి పోతున్నారండి. అంచేతండి..* 

“అంచేత; నువ్వుగాని ఆ బట్టలు తీసుకు బయల్లే రీ సే వేమిటి?” అన్నాను 

మరింత దయగా. 

"వురేండి, మీ కాంపుటెం దాటిపోకుండా మీ బట్టలు మీ కందించే స్తే 

మీకూ. మా నాన్నగారికీ కూడా హాపీగా ఉంటాదని._” మంచిపని చేస్తూనే 

ఏదో సళ్చాత్తాప ధోరణితో అన్నాడు వెంకటాచలం. 

“మరి ఏవీ, బట్టలు?” 

“కిందను సైకిలు శ్లాండు. కున్నాయండి, మీ ఇల్లూ, "పేరూ సరిగా తెలుసు 

కోకుండా మేడమీదికి తెచ్చిడం ఎందుకని కిందనే ఉంచేశాను సార్. ఒక్క 

నిమిషం!” అని చకచకా మేడ మెట్లు దిగి వెళ్ళి ఒక్క. నిమిషంలోనే బట్టలు పట్టు 

కొచ్చేడు. 

చాకలి నారాయణ కొడుకు వెంకటాచలం ఆ విధంగా పరిచయం అయ్యేడు, 
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నొకు! ఆ కాడి చీషం భాషా నారు నాగా సచ్చేయి. పదిమంది నుర్యావస్తుల 

కుటుంబాల వాళ్ళ బట్టలు ఉతికే చాకరి కొడుకు కనక ఆ అబ్బాయి మంచి మంచి 

బట్టలు వేసుకోడంలో ఏంత ఏమీ లేదని సరిపెట్టుకున్నా అతని మాటలో యాస 

లేకపోడం, ఆ “మంచీ,మర్యాదా” వంశపారంపర్యంగా వచ్చినవి కాదని, 

వాడి సొంత సంస్కారమే అనీ స్వయంకృషేననీ తెలిసి పోతోంది కదా. 

నౌ బట్టలు మాత్రం తెచ్చేడు. “మిగతావి అంత అర్జంటు కాదన్నారండి 

మా నాన్నగారు” అని. లెక్షపకారం అప్పగించి; వెంటనే వెళ్ళిపోలేదు, వెంకటా 

చలం, మా అమ్మాయి అక్కడొక కుర్చీలోకూచుని, ఎదురుగుండా టీపాయి మీద 

పరుచుకుని తదేకంగా చూస్తున్న రీడర్స్డై జెస్టు సంస్థవారి (గేట్ వరల్డ్ 

అట్లాస్ మీద సడ్డట్టుంది, వాడి దృష్టి. ఆ రోజుల్లో మూడు వందలరూపాయల 

ఖరీదుండే ఆ అట్లాసు వాడికి అందుబాటులో ఉండదన్నది నిస్పంశయం. అందు 

చేత వాడు వీలైనంత సేపూ ఆ అట్టాసులోకి మా అమ్మాయి చూస్తున్నంత సేపూ 

చూసేసాడన్నది ఖాయం. తనంతట తాను “ఆ పేజీ తియ్యండి, ఈపేజీ తిప్పండి” 
అని అడక్కపోయినా; వాడు మా అమ్మాయితో సమానంగా ఆ అట్లాసు లోకి 

తొంగి చూడ్డం మా అమ్మాయికి ఎంబరాసింగ్ గా ఉంటుందేమో అన్కి అను 

మానించి నేను వాణ్ని ఆ విషయంలో నిరుత్సాహ పరచాలని నిశ్చయించు 

కున్నాను. కాని, డయిరెక్స్ గా “అలాంటి ఖరీదైన అట్లాసు ల్లో నీతల దూర్చకురా 

ఒరే చాకలి కురాడా” అవి చెప్పేడానికి నా సంస్కారం కూడా అడ్డు తగిలింది. 

అందుచేత నేను గుప్చప్గా లోపలి కెళ్ళి, ఓ ముఫృయి రూపాయలు తెచ్చి 

వెంకటాచలం మొహంమీద రెండు చిటికెలు వేసేను. వాడు తలఎత్తి నావేపు 

చూసేడు. 

“మీ నాన్నకి ఒంట్లో బావులేదంటున్నావుకదా.మందులికీ వాటికీ ఆవుసరం 
వొస్తుంది, చ ముఫ్ఫయి రూపాయలూ పట్టు కెళ్ళు. తరవాత లెక్క చూసు 

కుందాం,” అన్నాను. 

వెంకటాచలం డబ్బు అందుకుని “థాంక్యుసర్” అనేసి డబ్బు ముప్ఫయి 

రూపాయలూ ఉన్నాయా ఆని లెక్టయినా పెట్టుకోకుండా జేబులో సపెస్టేసుకుని 
మళ్ళా అట్లాసులోకి చూడ్డంతో, మా అమ్మాయి ఆ పుస్తకాన్ని ఠపేమని పెద్ద 
చప్పుడు చేస్తూ మూసేసి (స్పింగ్ తన్నినట్టు స్పీడుగా నిలబడింది. వెంకటాచలం 

నాతో; “సార అ అట్లాసు ఒక్కసారి తిరిగేసి చూడొచ్చునా, సార్?” అన్నాడు, 
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మా ఆమ్మాయి; (ఎంతైనా నాగ్గివిడ్డ కదా) గొప్ప పే టనై జింగ్టోన్లో, 

“ఓ షూరొ!” అని పర్మిషన్ ఇచ్చేసి అక్కణ్ణించి వెళ్ళిపోయింది. 

వెంకటాఛలం నిర్భయంగా మా అమ్మాయి భాలీచేసిన క నర్చీలో కూర్చువి 

అట్లాస్ తిర గెయ్యడం మొదలు పెడు. 

మన దగ్గిర కూలిడబ్బులు తీసుకుని మనకి చాకిరీ చెసే పనివాళ్ళ కొడు 

కులో కూతుక్న్ళో మన పిల్లలు చదివే వుస్పకాలు స్వతంత్రంగా చదివేస్తేనూ; 

మన పల్లలు ఉపయోగించే ఫర్నిచరూ.  వెహికిల్సూ చనువుగా ఉపయోగిం 

చేసైనా మనం సహించం. కాని గబుక్కున ఎదైనా అనడానికి కూడా నకు 

పోరు రాలేదు. అలాగని వెంకటాచలాన్ని ఏదోరకంగా చిన్నచూపు చూడ్యాలని, 

ఆ సంగతి వాడికి బోధపడేటట్టుగా ఆ ఆ ఉద్యమం నాగాలని నాలో రేగిన కోరక 

చావలేదు. అందుకనే కాబోలు; నేను ఇంకో కుర్చీలో కూర్చుని సంభాష, ణి 

మొదలెట్టాను. i 

“ఏంత చదువుతున్నావు నువ్వు; తొమ్మిదా?” 

కతి 

కది స్రీ స్టాయికి అందదు. స్కాంలర్హీ ఎడిషను.” 
వ. 

“అంతగా నీకు అట్లాస్ సరదా ఉంటే ఈ సారెప్పుడైనా ఒక సెలవు 

రోజుని రా , అక్స్ ఫర్డ్ వాళ్ళ వేసింది స్కూల్ అట్లాస్ అనిఉ౦ది, అది ఇచ్చే 

స్తాను. ఈ అట్లాస్ కొన్నాక మా పిల్ల లు దానీ మొహం చూడ్డం మానేసే 

కడుది నౌ దగ్గీరు౦ది సార్” అన్నాడు వెంకటాచలం నావేపు చూడ 

కుండానే. 

సనివాశ్ళో, వాళ్ల పిల్లలో మన (పిమిసిస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు 

అటూ ఇటూ చూసి ఏదో చిన్నవస్తువు జేబులోనో బొడ్లోనో దోపేసుకుని 

చల్లగా జారుకోకుండా కౌపలా కాసే సంస్కృతి. నాలో కూడా ఉండడం 
వల్ల కాకపోయినా, నేను నా సరదా కోసం నా పిల్లల వికాసం కోసం 

మూడు వందల రూపాయలు పోసి కొనుక్కున్న ఆ ఆట్లాస్ గురించి, లేదా 

అందులో ఉన్న గొప్ప విశేషాలను గురించి వెంకటాచలం మెప్పుగా ఏదైనా 

అంతే (న్రైబర్స్ ఎన్వీ. ఓనర్స్ ప్రైడ్) స్వీకరించడం కోసం మరింత సేపు నేను 
అక్కడే కూర్చున్నాను. కాని వెంకటాచం తన ఆనందాన్ని గాని వి భమనుగాని 
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వ జు గాద a న వబ అల పంచుకోక పోయేసరికి నాకు బోరుకొ ట్ర్; “సర్ల. నువ్వు వెళ్ళటప్పుడు 
జ wf వ 4 అద్య ఇ ఎస్ హా “ 

శః క. దగ్గిరిగా వేసి వెళ్ళు. బునాన్నకి శద్దగా వై ద్యంమా(తం చెయించు 

అని చెప్పేసి లేచాను, 

మా కు|రాళ్ళు చదివి వదిలేసిస పు నకాలు గాని, వాళ్ళకి పొట్టిగానో 

కటాఫ్ పేషన్ గానా, అనిపించే బటలు గాని అడుకో_డా నిడి దెన్ తాదంం 

రవావ గాని వస్పుడూ రాలేదు. 'ఏ.రోటా 

చలం మా ౦0బికి రెండోసారి (నాలుగేళ్ళ కందట్తి రావడం ఎలా జరిగిం 

దంపేను ___ 

_ విశాఖపట్నంలో భారత నౌకాదళానికి చెందిన “పూర్ణ ముథ్యాలయ” 
(ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ ఉంది కదా. ఆ సంస్థలో చాదిలర్ సెయిలర్స్ 

(అనగా అవివాహిత నావికుల)క్ సంవ హాస్టల్ ఎ భాంటివికాశా ఉన్నాయి. వక 

డెక్కడి నుంచో నొ రో వచ్చే నొ నావికులూ, ఇక్కడ 

హాస్టల్సులో బంపర కొందరు, పన్మచెంటుగా కొందటు తఎటాలరు. *్సస, తాః 

భోజనా, మఠాం నిదా” రకం ఉదో్నగులు, వాళ్ళు. అయితే నిషికి ఛో జనం 

నిదా కాక వేషం కూడా అవసరం కదా. ఈ “నావికులు. తమ దుస ములు, 
panne =) 

దుప్పట్లు ఉతికించుకోడా నికి ఊళ్ళో దాకళ్ళని. ని పెట్టు ఎటైనా నర వక కుండా (దానికోసం 
౧ 

Cao 

సమయం వృథా చెయ్యక్కర్తకుండా) కేంపస్తోనే ధోవీలు, ధోనీభూబ్ొలు 

ప్రభుత్య నియామక నిర్మాణాలపల్ల అమరి ఉంటాయి. ఆ కారోణంగా నాయుగే కృ 
కిందట రెండు “*ధోఖీి వుద్యోగాలు 3 భాళీ పడ్డాయి. జస్ఫటికి వెంకటాచలం 

ఇంటర్ రెండో ఏడాది చదువు పూర్తిచేసి ఎంప్లాయి మెంట్ ఎక్స్ ఛేంజిలో తన 

పేరు రిజిస్టర్ చెసుకున్నందువల్ల సహజంగా ఇతనికి ఆ ఉద్యోగానికి ఇంటర్ 
వ్యూకి వెళ్ళమని ౪ కొగితం వచ్చింది. వెంకటాచలం..ఆ ఉద్యోగం నేనుచెయ్యను; 

అందుచేత ఆ ఇంటర్వ్యూ కే వెళ్ళను, అని మొరాయించేడట; నారాయణ నా 

దగ్గరికొచ్చి మొరపెట్టుకుని “ఆడికి తమరం టే గవురవం జాబూ. తమరోసారి 
సెప్పి వొప్పించరా?”. అని వాడి ధోరణిలో (కాళ్ళా వెళ్ళా పడి) నన్ను అడి 
గేడు, “సరే, ఏడో సాకు పెట్టి మీ స(రాణ్ని నొ దగ్గిరికి పంపించు 3 అన్నాను, 
ఈసారి నారాయణ నా బట్టలు కొన్ని వుతికి ఇ స్రీచేపి, తను అర్జంటుగా ఏదో 
ఊరెళున్నానసీ, ఈ బట్టలు వెంకటాచలమె మా ఇంటికి అందచెయ్యాలనీ చెప్పి 
"తన పాత తను సమర్ధవంతంగా నిర్వహించేడు. 

“ఇంటర్ పేసయ్యేవుకదా, డిిగీకి చదువుతావా, లేకపోతే ఏదై నా ఉద్యో 
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గానికి వెళతావా? నీకూ ఇరవై ఏళ్ళు దాపేయికదా, మీ నాన్నకి చేతికి అందు 

కొస్తావని అడుగుతున్నాను!” అని (పొర ంధించాను, సంభాషణ. 

“ ఉదో్శ్రగం దొరికితే చేసానండి.” అన్నాడు పెంకటాచలం. 

“ఇహానేం మరీ! ఎంప్లాయి మెంట్ ఎక్స్ఛేంజికి వెళ్ళి సీ పేరు రిజిస్టర్ 

చేయించుకో. సుతునాథరా వుగారని, అక్కడ పనిచేసే అఫీసర్ ఒకాయన నాకు 

తెలుసు, ఏదెనా ఉద్యోగానికి కాల్ లెటర్ వచ్చేటట్టుగా నేను చూస్తాను,” 

“రిజిస్టర్ చేశానూ, కాల్ లెటర్ నచ్చింద. కరూడానండది. వశే ఆ వాబ్ 

నొకిష్టంలేదు సార్, పూ ప్యూన్ పనై నౌ చేస్తాను గానండీ, ధోఫీ పవి: న్ఫూతం చెయ్య 

ండి అన్నాడు వెంకటాచలం. 

వివరాలేవీ నాకు తెలియనట్టు నటించి సంగతంతా వెంకటాచలం నోటంపే 

రాబయ్రేను. ““ధోఖీ అయితేనేం 'నోయి! నెలకి సన్నెండు వందల రూపాయల 

జీతం ఇస్తాచుక దా, పెగా ఈ పని అయితే నేర్చుకోడం త తస్పులు చెయ్యడం 

ఉండపు, సీకు. మాట పడకుండా అవలీలగా పనిచేసీగలపు. నన్నడిగితే 

ఇందులో చేరిపోడ మే బెస్టు ” అన్నాను. 

' “చదువుకున్న వాడికంచే చాకలాడు మేలని మీరేదో పాత సామెత చెప్పే 

చెప్పొచ్చు గానండి, నేను ఆ సని కూలికిగానీ జీతానికిగానీ చెయ్యదల్బుకో 

రేదండి." అని ఒక్క కణం ఆగేడు, వెంకటాచలం, 

“జదెం అలాగ? కులవృ త్తిలో అవమాన పడవల్చిం దేం ఉండ 

కూడ ద్ర?” అన్నాను, 

వెంకటాచలం సన్నగా నవ్వేడు. “మీరేమీ అనుకోనంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ 

చెపానం ౦డి.” అన్నాడు, 

“చెప్పు, చెప్పు!” అన్నాను. వాడు కొం ౦చెం ఉషారులో పడి కే నేను 

పాఠం చెప్పడం సుళుపయిపోతుందన్న ధీమాతో. 

“చస చెప్పు--అన్నారుకిదంది సొర. ఇది చెప్పుక సంబంధించిన 

సంగతేనంచ. మా ఏధిలో వెంక పేశ్వర శ ర్మగాతని ఒకొయన ఉన్నారండి, 

సీఠ్ఇటాకాఫీసులో క క్ల ర్క్రండి. ఆయసమీద ఏదో కంపేంటొ సే ససెనన్లో 
న ఇం య అవ ర్ి 

అబ అద్ చె కా న లీ 
సె పేరండి. ఎన్కఇయిలలో శర్మగారి కా, వాదు క్ష్ ఏ వో 54 కి ఫేవర్గాక్ న్ని సాక్ష్యిలొచ్చయండి. 

అంచేత ఓసారి ఆభఖసర గారితో స్వయంగా మనవి చేసుకుందామని శర్శగారు 
(wa 

సంవ రి ప బల సు Rm mn అమి మ ౮ 7 రండ. ఎధి తలుపు గడియ పెట్టుం పెను, తలుపు ఎన్నిసార్లు 
య} 

ర గె 7 Ur) ను ల్ ఆబ పిల్చినా యవటూ నరాలచెందరని తలుపు సందులోంచి చూపేడంటండి. సరిగ్గా 

సమయానికి ఆఫీసర్ గారు లోపలి పరండాలో తన చెప్పు తెగిపోతే రిపేరు చేసు 
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కుంటూ క్రసబడ్డారటండీ. ఇంత లోకీ ఆఫీసర్ గార్ని చూడ్డా
నికీ సిటీ ఎంసోరియం 

పొయయిటర్ పఏలకంఠ ంగారొ చ్
చి-ఏంటయ్యా, అయ్యగా రేం చేస్త

ున్నారు 

అని శర్మగార్ని సలక రించేరటండీ. నీలకంఠం గారికీ శర్మగారికీ భాగా దో స్రీ 

కదండి; అందుకని శర్యగారే మో, అయ్యగారు కులవృత్తి చేసుకుంటున్నారని
 

జో శే ప్రే యిద్దరూ"నవ్వుకు
న్నార టండి ఆ తరవాత మరేంటెందో; ఓబియ్యగారు 

మర్నాడు గ్రర్మగార్ని పిల్చి,సోరీ సంతులుగారూ, 
కు కేసులో శేను మీకేమీ 

వువకరం చెయ్యలేక హోయానండి, మరింక కులవృ త్తి చేసుకోవలసిందేనండ
ి 

అని చెప్పసి ఉదో్యోగం తీసేసిన ఆర్డర్ చేతికిచ్చ
ేశారటండిం 

కీరి గుండెలు తీసిన బంటూ, ఎంత మాటి అన్నావురా! ల్కుని 

నిర్హాంత పోయాను వేను. 

“నేను పదోక్తాసు చదువుతున్నప్పుడే ఈ దోఖీ పని చెయ్యకూడదని నిర 

యించుకున్నానండి. ఓరోజు సోషల్ మేష్టారు ఒక పాఠం దోధపరచడా నిక౦ండి; 

గుడ్డమీద అంటించి
 మడత పెట్టిన ఇండి

యొ చీస్ ఒకటి శతెచ్చేరండి. పాఠం 

అసిలోయాకండి, ఆమేవ్ని ఎప్పట్లాగ మడత పెట్టడం మాగ్ఫారికీ చేతకాలే 

దండి. మాక్టొస్ ఫీడర్ సురేష్ ఆ మాప్ త్రీసుకుని సై శేసేడండి,
 కౌని మడత 

మరింత సాడైందే తపా 
అతనికీ శ్లేశ్రగాలేదండి. అప్పుడు మౌ మేష్టారి మో; 

అప్పిచ్చి వెధవల్లారా; 
పీకు చాతకాద[రా అ పని. ఇెంకటాచలానికి ఇయిిః 

నిజమే. ఐనా సరే. అతని చి త్తశుద్దినీ ఫ్రాంక్ నెస్ న
ీ మెచ్చుకో కుండా ఉండ 

చేక పోయాను. పైగా, వెంకటాచ
లం ఇంత ఫైగరుటబోతుక నం

గా నిర్భయంగా 

మాట్లాడినా అతని తండి నారాయణ మీద నాకున్న సానుభూతి పెంకటాచలాన్ని 

క్షమించ గల బాన్నత్యం కౌ దార్యం నారో 
స్థిర పరిచింది. అంద

ువల్ల ; ఆ మరుచటి 

"లలో వెంకటాచలానికి మరొ (పభుత్వ కార్యాలయంలో ప్యూన్ పోస్టుకి 

ఇంటర్ ప్యూకి రమ్ముని పిలుపు వచ్చినప్పుడు * నియామకం చేసే అధికారి 

సలాహురద్దిన్ నా క్లాస్ మేట్ అయి వుండడంవల్లి  “ తనితో గట్టిగా చెప్పి ఈ 

ప్యూన్ ఉద్యోగం పంకటాచలానికి ఇప్పించగలిగేను. 

ఈ నాలుగేక్ళపాటూ 
ఇంకటాచలం సంగతి నేనాశే పట్టించుకోలేదు. 

చాలా దూరానికి ఇల్లు మారడంవల్లి చాకలి పనికి నారాయణకి 
బదులు మా కొత్త 
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కి దగిదిగా ఊఉ మ సుబ్బయ్యని పెట్టుకున్నాం. ఎప్పుడైనా వెంకటాచలం 

గురొస్తే అతగాడు ఇంటర్ పాసయేడు కనక, చదువుమీద ఇంట రెన్టూ స్వయం 
కృషిమీద నమ్మకం ఉన్నవాడు కనకా డి్యగీకి_పయివేటుగా చదివి, పూ, 
షార్టుహాండూ నేర్చుకుని ఏ గుమస్తాగానో స్టైనోగాఫర్గానో అభివృద్ధి సాధించి 
ఉంటాడని ఊహిస్తూ వచ్చాను; మొన్న ఆదివారం అతిగాడు నారు పూర్ణా 
మార్కెట్ దగ్గిర కనబడేటంక వరకూనూ. 

“బావున్నావా? ఉదో్యోగంలో ఎమెనా అభివృద్ధి వచ్చిందా?” అని పరా 

మర్శించాను. 

“జాగులేనండి, ఉదోోగం సంగతంటారా; మీరే గెల్బారండొ అన్నాడు 
వెంకటాచలం. 

“నేను గెలనడ మేమిటి. సుధ్యని?ి అన్నాను. 

“అదంతేనండి. చాకలాడికి పుట్టినందుకు నేను చాకలిగా నే బతకాలని మా 

నాన్నగారితో బాటుగా మీరుకూడా ఒకప్పుడు అనుకున్నారు కదండి! అందుకని 
మీరే గెల్పారంటున్నానండి.” 

“నువ్వు కోరిన |వకారం నీకు నేను ప్యూన్ ఉదోోగం ఇప్పించేను 
కదా; మళ్ళీ ఇదేం మాట?” అన్నాను, 

“అంతా అలా జరిగిపోయిందండి. సలాహంద్దీన్ గారున్న ఎశడాదిపాటూ 

ఏం మోళానో, కాగితాలు. ఆ తరవాత కాగితాల మోత పోయి బట్టల మోత 
తగిలి చాకలినై పోయానండి,* 

“అదెలా జరిగింది? తరవాతొచ్చినాయన నిన్నే మెనా డిస్మిస్ చేస్పేశా?” 
“ఆలా చేసినా బాగుండేదేమో! కాని, సలా హుద్దీన్ గారి తరవాత వొచ్చిన 

రాసులింగస్వామిగారెకి ఓరోజు అర్జంటుగా చాకలి కావలసి వస్తే ఫోనీ కదా 

అని నూ నాన్నగార్ని వప్పగించేనండి. నేను మా నాన్నగారి కొడుకునని 
తెలిసే వరకు డబ్బులిచ్చి చాకలి వని మా నాన్నగారికే ఇచ్చేరండి. ఆ తర 
వాత; ఒరే వెంకటాచలం; నువ్వు ఇవాళ నుంచీ ఆఫీనుకి రాకు, బంగళాలోనే 
ఉండిపోయి ఏరోజు బట్టలు ఆరోజు ఉతికేసి ఇంటికి వెళిపో; నీకు ఆఫీసు వావ 
నెలనెలా జీతం 'నీ కౌళ్ళ దగ్గిరికి సట్టుకొచ్చి ఇచ్చే సే ఏర్పాటు చేసాను. 
ఏముంది పెద్ద కష్టం! ఓవర్ హెడ్ టాంకులో సమృద్ధిగా నీళ్ళుంటాయి, 
సబ్బులు, సబ్బుగుండలు, సోడాగుండ, నీలిమందు, గంజి, ఏం కావలిసినా నీ 
చేతిడబ్బు నయాపైసా పడకుండా అన్నీ నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. రోజూ ఒక్క. 
పూట పనిచే సె చాలు; నెలజీతం పన్నెండు వందల రూపాయలూ నీకొచ్చేస్తుంది. 

"పెగా నెలకో పదిరోజులు నాతోబాటు నువ్వుకూడా టూర్గ్ల కి ఫొలో అయినటు 

రాసి నెలకి రెండువందలు తక్కువ కాకుండా టి.ఏ. కూడా ఇస్తాను: అన్నా 
య 
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ర్ 

రండి: ఏదో, పెద్ద ఆఫీసర్గారు కడా అని మొహమాటపడి ఒప్పుకున్నందుకు 

చివరికి సర్మనెంటుగా చాకలినై వి పోయానండి, వారు ఒక్కపూట అన్నారు 

గానండి; ఉదయం ఉతుకుడు మధ్యాన్నం ఇస్త్రీ. ఇలాగ రెండుపూటలా పనొచ్చి 

నా నెత్రిలటున పర్డాదండి. రామలింగ స్వామిగారు (టాంనృ్ఫర్రె వెళ్ళిపో తూ తన 

దగ్గిర ఛార్జి తీసుకున్న సుబ్బరామళాస్త్రిగా రికి చెప్పుశారండి. “దిస్ వెంకటా 

చలమ్ ఈజ్ ఎ జెమ్ ఆఫ్ ఏ ధోభి, ఇతన్ని ఆఫీసుకు మాతం మార్చకు” 
అని! అలాగలాగ చాకలాణే అయిపోయానండి, మా ఆఫీసులో ధర్మయ్య అని 

డం 

ఒకడున్నాడండి. వాళ్ళకి తండి తాతల కాలంనుంచీ చెప్పులు కునే బిజినె 

స్నండి. అలాగే గంగయ్య ఉన్నాడండి. వాళ్ళకి లక్ష్మీటాకీ సు దగ్గిర ఒక 

సెలూన్, అదికాక శ్రీనివాస కళ్యాణ మండపాన్ని అనుసరించి మేళం ఉన్నా 

యండి. ఐనా వొళ్ళిద్దర్నీ ఆ పన్ల కోసం పిలవడానికి ధె ర్యంలేని మా అధికా ర్హకి 

నామీద సూతం గొప్ప అభిమానం సార్ 

గుమస్తా పోస్టు ఎదైనా ఖాళీ వస్తె దరకాస్తు పెట్టుకో. కోంచెం సర్వీసు 

అయింది కనకానూ, ఏదో ఇంటర్ దాకా * చదివేవు కనకానూ సీకు ఇస్తారేమో, 

ఆ తరవాత నువ్వు గుమస్తావై పోతే చూస్తూ చూస్తూ నిన్ను బట్టలుతకడానికి 

పిలవరు కదా.” అని ధైల్యం చెప్పబోయేను. 

“ఆ సరదా కూడా కీరిపోయందండి. కిందటి నెల్లో రెండు పోస్టు లొచ్చే 

యండి. అందులో ఒకటి వి,సి.కి రిజర్ వేషన్ కూడానండి, అందుకనండి; దినం 

తప్పక వారి మురికి అంతా వదలగొడుతున్నాను కదా, నా మురికి బతుకు 'తెల్లా 

రక పోతారా, నాకో పోస్టు ఇయ్యకపో తారా అని అయ్యగారోనూ అమ్మగారోనూ 

కూడా చెప్పుకో ఏన్నానండి.. కానీ, నేను త ప్పుకుం'కే బట్రలుత కడా నికి వేరే మని 

సిని పెట్టుకోడం; దానికి చేతి డబ్బు కర్చవడం ఒకటీనీ: పైగా బట్టలు చిర 

గడం మారిగిశ్ళయిపోడంలాంటి రిస్కు లొక టీసీ! అందుకని నా  కింకొక రాత 

లేదనుకుంటానండి.” 

“సోపి ఒకలా చెయ్యి. బట్టలుతి ేటప్పుడుకొంచెం మోటుతనం ఉపయో 

గించీ;కా స్త్రీ చింగు పౌడరు తగిలించీ: ఇ ప్రీ చేసే టప్పుడు మరికొంచెంహీటు 

పెంచి న్ నె పుణ్యం చూపిస్తే ఎమైనా మార్చుకి అవకాశం ఉండొ చ్చే మో?” 

“సారీ సార్, నా స్వభావంలో ఉన్న బేసిక్ మోరల్ నన్ను అలా చెయ్య 
నివ్వదండి. న 

“సరే; నా కర్ణంటు పనుంది: నేను వెళ్తాను, ఎప్పుడైనా కనిపిస్తూ 

ఉండు, మా పిల్ల లందరికీ నువ్యంచే అపేక్ష, పీకు తెలుసు కదా! సు నాన్నని 

అడిగేనని చెప్పు. ” అని వంకటాచలాన్ని అక్కడితో వదిలేశాను, న 

ఆ రేసుకోటోయి పారేసుకున్నాడు 421 



(“జ్యోతి మాసప్మతిక-.నవంబరు 1978) 

ణా 

ఈ చా "టో 
అవా 47 ళ్శ గో , 2 

(అఆ. వ థ్ 
ఖా ఇనా ఇట్ల 

నక న వక 

నించున్న ఒరియా నొకరు మహాప్శాతో వినయంగా సలాం చేస్తూ “ఎమ్. డి, 

గారు దై చేమన్నారు సార్ తమర్ని” అన్నాడు. 

“సరి! ఎంత సేపయింది?” 

“బదునిముషాలయింిది సర్ 

“ఫోన్ చేశారా?” 

“లేద్సార్. వారే స్వయంగా మన రూం దగ్గరకొచ్చి పిలిచారు సర్.” 

క సిస్తీ_..” 

కుర్చీదాకా వెళ్ళికూడా అందులో కూర్చోకుండా దాన్నోసారి గి|రున 

తిప్పాను. నా మననులో ఆలో చన్లుకూడా గ్మిరున తిరగడానికి (పయత్నం 

చేసేయి, ఎమ్, డి. గార్నోపారి తలవగానే. “పేక్షిట్ ఈజీ బాస్” అన్న ధోర 

ణీలో నలభయి రెండు మెట్లూ దిగి రెండో అంతస్తులోవున్న ఎమ్. డి.గారి గది 
దగ్గిరకి వెళ్ళాను. 

ఎమ్. డి. గారి రూం తలుపుకి మీదుగా ఆయన ఖాళీగా వున్నారని తెలిపే 

పసుపు సచ్చదీపం వెబగుతోంది. దర్వాను రెండుచేతులా నమస్కారం చేసి 

తలుపు తెరచి పట్టుకున్నాడు. 

“గుడ్మార్నింగ్ సర్” అంటూ లోపల (పవేశించాను. 

మేనేజింగ్ డ్రైరెక్సరుగారు తన సీటులో లేరు. రిలాక్సింగ్ సోఫా సెట్లో 

ఇద్దరికీ సరిపడే సోఫాలో కూర్చుని వున్నారు. సింగిల్ చేర్, ఎదురుగా టీపాయ్ 

“గుడ్యాణీంగ్ . హొ ఆరు మిసర్ కృషయ్య.:” 
(a) (2) 

“ఫెన్ సర్.” అని చేయిచాపాను, 

“బఐనో. ఐనో; అని చిరునవ్వుతో నా చెయ్యి ఆడించి పీజ్ వి సీపెడ్” 

అన్నారు. 
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అధ్రాంకూ ర సర్ ఆంటూ కూర్చున్నాను. 

మేనేజింగు డైరెక్షరుగారు కాలితో బెల్ నొక్కారు. జపనీస్ క్రైమ్ 

ఇంప “పెన చప్పుడుతో మోగాయి. మరుక్షణం దర్వాను తలుపు ఓరగాతెరచి విన 

యంగా వంగాడు, 

“ఎవర్నీ పంపొదు. జెన్ మినిత౫* అని కరుగా చెపారు ఎం. డి. 
(అ ౧ nN శ] 

“ఎస్సార్” 

తలుపు మూసుకుంది.తలుపుకు పెన అవతలకీ ఇవతలకీ కనపడే య్మెర 

దీపం అందంగా వెలిగింది. ఆది అలా వెలిగినంతకాలం ఆ గదిలోకెవరూ 

అడుగు పెటడానికి వీలెదు. 
రు య 

ఎం. డి. గారు సోఫాలో దిండు సరి చేసుకుని విశాంతి తీసుకునే భంగి 

ములో కాళ్ళుజాపీ కూర్చున్నారు. 

సిగరెట్టు “ప "పెతీసి ఆయనొకటి వెలిగించి పెప, ౮ టరు అందించారు 
బ ట "= 

లో నా 

ల ఒళ్ళంతా మెలికలు తిప్పుకుంటూ * “థాంక్యు నర్” అన్నాను: సిగ" ట్లు 

పెటైను సుతారంగా దూరంగా తోస్తూ. 

“తీసుకోండి, మీరు కాలుసారని నాకు తెలును.” అన్నారు ఎం, డిం 

చాగుండదని తీసుకున్నాను. దర్తా ఐన ఫారిన్ సిగరెట్టు రెండుడమ్ములు 

పేల్చి భయంగా చూస్తున్నట్లు నటించాను. “స్వయంగా నా రూంకొచ్చి. పిలిచా 

రట సార్” అన్నాను, 

“మీరు సదుపాయంగా కూర్చోండి” అన్నారు ఎం. డి. 

“పోస్టర్! నాకిలా బావుంది చున్నాను ౩ ంర్చీలో యిబ్బందిగా కదిలి. 

“మఘీత్రో నేను సదినిమిషాలు గడపాలి. మీరు సౌఖ్యంగా కూర్చోడం నా 

అభిమతం" అని. టీపాయిని చేతో నాకాళ్ళ దగ్గరకు తోశారు. “మీరు దానిమీద . 

కాళ్ళు "పెట్టుకుని ప హాయిగా. కూర్చుంటే, నేను ఇలాంటి మర్యాదలమీద ఇం వేస్టు 

ఇ చెయ్యకండా మాట్లాడగలను. = అన్నారు ఎమ్-డి కఠినంగా. 

తప్పిందిగాదు, 

కుర్చీ లో వెనక్కు. వారబడి, కాళ్ళు రండూ చేపాయ్ మీద రెస్టుచేసి, మా 

యింటిలో నో, ఆఫీసులో నా రూమ్లోనో కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నాను. కింగు 

సెజు ఫారిన్ సిగరెట్టు ఇంకొ ముప్పాతిక భాగం పుంది. 

" ¥ % ఫా 
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“సెనిక్కడికి ఎం, డీ గా వచ్చి 'రెండెళ్ళయింది!ో 
“ఎస్సార్ 

“ఈ రెండేళ్ళలో మిమ్మల్ని స్వయంగా కలవడం_ఇవాళ్లి సమా వేశంతో_ 

“హుంచిదే, కాని ద గకాలు మూననంల్ దూ కంచే "దోధపడనివి ఏవి 

వున్నా నెను కూడా మి మిమ్మల్ని శమ పెట్టకుండా మీ డిపూూటితొ మాట్లాడి 

సెటిల్ చేస్తున్నాను, 

“యస్సార్. ఆయన నాతో అప్పుడప్పుడు. చెపారు. బాస్ పిలిచారు; 
ఫలానా విషయం గురించి అడిగారు. ఆరరు వేసారు అంటూనూ. ఆరర్సు పడ్డా 
యవి రిలీఫ్గా వున్నప్పటికీ తమరు నన్నేపిల్చి అడగలేదేమా అని అప్ప 
డప్పుడు ఖేదం కలుగుతూనే పుంటుంది నాకో అన్నాను. 

వం. డి, గారు అందంగా నవ్వారు. ర్స్ డిపార్టు మెంటులో ఏదేనా "ఫెలు 

కాగితంద్వారా నాకు వివరం ఆమూరాగంగా అందించలేక పోతే నేను ముందుగా 

పిలిచేది మిన్ముళ్న. కాని మీరు ద దొరక్క కాగితం సెటిలవకండా నా దగ్గరుండి 

పోవడం నాకు యిష్టం వుండక, మీ డెప్యూటీ చెప్పిస దానిమీద ఆధారపడాల్సి 
వస్తూంది !___ఆ సంగతి మీకెప్పుడూ తట్టలేదా!” 

కాళ్లు టీపాయ్ మీదినుంచి తీసేశాను. 
ఈ డెప్యూటిగాడు ఇంతసని చేసాడా అని నాకు కసి కలిగింది. నిమ్మకు 

నిశ్చింతగా మాటలో గోతులు తవ్వుతున్న ఎం. డని చూసి భయం 

“లేదుసార్. అలా నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు. బెదిబె , నేను దొరకలేద 
న్నారా సార” అన్నాను: చిన్న ఆధారం ఏదైనా దొరక్క పోతుందా, డబా 
యించలేక ఫోతానా అని, 

“కంగారుపడకండి కృష్టయ్యగా రూ. సరిగ్గా కూర్చోండి” అని ఆయన 
లేచి మళ్ళా నేను యిందాకటిలా కాళ్లు జాపి హర్చునేవరకు ఆ మర్యాదల్లో 
కాలం గడిపాడు. “ఈజీగా కూర్చోండి. మీరు బిగిసిపోయి కూ ర్పోవలసిన 
అవసరం లెదు, ఇక్కడ మీకెన్యరూ ఫోటో తియ్యరు! అన్నారు మధ్యలో. 
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“విషయం ఏమిటంటే, మమ్మల్ని చూడాలనుంపే నాకు ఒకే ఏ మార్గం. 

నా పి,ఏ.తో చెప్పడం. మీగురించి నేను ఈ రెండేళ్ళలో నూటతొ మ్మిదిసార్లు 

నా పి,ఏ. ద్వారా కబురు చేశాను. అందులో ఏడుసారే మీరు నావ దొరికారు. 

. మిగిలిన నూట ౩౦డు సార్షుహూ డౌ, దురదృష్టవళా తు ప్ రు చేరనే 
Pome) 

(ad 

మళ్ళా కాళ్ళు బీపాయుమీంచి తీశాను. 

ఎం.డీ. తనుకూడా బిరవబిగిసి హార్చున్నాడు. “లేనిజోని లాంఛనా 

ఇందుకు కృష్ణయ్యగారూ మీరు యింటిలోగా నీ, సుతో మీ రూంలోగాని, 

చివరికి ఏదేనా పుడో్యగానికి అభ్యరులను ఇంటర్ పూ చేసేబపండుగాని కౌళ్ళు 
థి Cw 

రెండూ టేబిల్ మీదే పెడతారుగదా. ఆలా కూర్చుని (ఫీగా మాట్లాడండీ_అంపే 
a 

ఎందుకు గడీకోసారి కాళ్ళు తీసేడం, బ్ర విగిసిపోవడం ఈ అర్థంలేని లాంఛ 

నాలు?” 

సళ్ళు పటపట కొరుక్కున్నాను. ఎవడో కాకారాయుడు చెప్పులు కొరికితే 

మాతం; అవన్నీ విని లెక్కకీ తీనుకోడ మేమిటి ఈయన? 

“మీరు |పతిరోజు ఆఫీసుకు పదిగంటలకు రావాలి. పావుతక్కువ 

సదకొండుకు నస్తారు. ఒంటిగంటకు లంచ్ బో "ర్జు పెట్టి మూడుగంటలకు తీసారు 

బిదుగంటలకు వెళ్ళి కోవచ్చు. కొని నాలుగింటికే వెళ్ళిపోతారు. మొత్తం 

మీకిచ్చే మూడువేల దూపాయల జీతానికి మీరు పనిచేసేది రోజుకు డే 

గంటలు 1” 

మీరనేది నిజంగాదని నా అనుమానం” అన్నాను. ఆయన మాట్లాడుతూ 

ఆగకఫోకే అడీ అనలేనేమో అనిపించింది. 

“మెకనుమూనం. కాని నాకు నమ్మకమే!” అని కళ్ళు రెండూ మూసు 
G 

తన పెద్ద కేబిలువైపు చూపించి “మీరేమీ అనుకోకపోతే” అన్నారు. 

నేను లేచి నిలబడ్డాను, యాం తికంగా. 

“నా శేవిలు మీద ఎర పేపరు వెయిటు కింద -బపుచేసిన కాగితా 

లున్నాయి... 

వెళ్ళి తెచ్చాను. 

ఆయన కళ్ళు తెరవకండానే అన్నారు. 

“జ కాగితాలో అంకెలు చూడండి. అవన్నీ మీరు, ఆఫీసునించి, అఫిస్ 
జ. 

$7 
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"బెమ్లో ఆపరేటడు 4 సహాయంతో మాట్లాడిన ఇలిఫ్లోన్ నెంబర్లు, ఆఫీసు పని 

చేసిన రోజుల సంఖ్య చేత ఆ లిస్తుతో. వున్న "టెలిఫోన్ నెంబర్ల సంఖ్యను 

భాగి సే రోజుకు సరాసరిని నలభై రెండు క కౌల్సు పడ్డాయి. శ పెలీఫోన్ కాల్స్ 

నిమిత్తం కంపెనీ చెల్లి ంచవలసిన నై సొమ్ము గురించి కాదు, నాబెంగ. కంపెనీలో 
వొక వ ముఖ్య అధికా రగా రోజుకు మూడే మూడు గంటలు ఆఫీసులో కూర్చుంటూ, 

నలభై రెండు మూళ్ళు నూటఇరవయ్యారు నిమషాలు మీరు అలిఫోన్లా మాట్లాడు 

తూనే గడిసితే. ఇంక మీరు పనిచేసినదెంతా అని నా సదసత్సాంశ యం!" 

ఒక లి పపాటు కళ్ళు జెరిచి నావేపు చూసి, వెంటనే కళ్ళుమూసి తల 
యు 

సెక తారు ఎం.డి 
Oe అాటి 

నెను గుటకలు మంగేను. *సార్....* అన్నాను, 

“ఒక్క మనవి” అందామని (సయత్నం,. 

ఎమ్.డి, గారు చెయ్యడ్డం పెట్టారు. కళ్ళ మూసుకునే మాట్లాడారు. 
na) 

“నాకొచ్చిన సమాచారం, దానికి ఆధారం... వీటి విషయం లోతుకు 
పి, అక*ఒలే దనీ వేను మువుః తా చ దిన న సమానా లం, జీ వెళ్ల ధన, అక్కర వినీ నేను ముమ్ముల్ని బాచ్చరిస్తున్నాను, సమాచారం సేక 

రించడంలో నాకొక శిక్షణ పుంది....నేను మీ కంపెసీలోకి ఎమిడి,గా రాక 

పూర్వం ఆనేక వుడో[గాలు చేశాను. అందులో వినప్మతిక విలేఖరి పని ఒకటి. 
అప్పుడు నాకు చాలా చిన్నపయను. ఓసారి నెనేదో వార్త పంపిస్తె దాన్ని 

గ 

ప్మతికరో వెయా? సలా అక్కా 6 రేదా అని సం చెపహూం వచ్చి మా ఛీఫ్ ఎడిటర్ నాకు ఫొ 

కబురు చేశారు, ను వెళ్ళాను. శశి వార్త నిజమేనా అన్నారు. “నిజం కాక 

పోతే నేసు పంపనని మీకు తెలుసుకదా" అన్నాను. “నీమీద నన్వుకం లేకా 

కాదు; ఈ వార్త నికెలొగొచ్చింది, కెలుసుకోవాలనుంది అన్నారు. “ప్మతికా 

విలేకరులు వౌ రోలు ఆందిస్తారుగాని వొటినీతా మెలా సంషొదించారో చెస్పరండి” ఆయి 

ర ను. *ఇలాంటి నాలలు 'పచురి ని చె శు టొ అక గన 
అన్నాను, ఇలాంచి ౩ న ఏరి ఎబ్బలాట అ సాయే మో అన్నారు, అనాలో 

“వెయ్యశ మో మొానడ మో మీరు చూసుకోండి: దెబ్బలాటొ సెనేను చూసు 
అవు 

కుంటాను అన్నాను___ఇదంతా నేనెందుకు చెబుతున్నానం పే, _ఒక పదతిగా 
గ 

న య సమాచారం సెకరించడం, అలా సేకరినున్సటు యెవంరికీ తెలీకండా జాగర బ్రుణ్నుదట్లి § జాగర్త 

పడ్డం నాకు దాగా తెలును; అందుచేతనే ఇదంతా ఎవరో కాకారాయుడు చెవులు 
హీ న్ A చు గణి బె త్రై $$ అ భావ జూ న భో క్రొ గా చాడీలు చెస్పన సమాచొర మె మోనని నేను అనుమానించడం 

లేదు!” 
' 
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జేబులోంచి వొక కాగితం తీశారు ఎం. డింగారు. “ఇది మీ శేమయినా 
పని కొస్తుందే మో చూడండి" అని నాకు అందించారు. 

అది ఒక దినహ్మతికలో (పచురించిన (పకటన. 
(సభుత్వరంగంలో ఒక పెద్ద సంస్థనడుపుతున్న ఒక రిసెర్చి యూనిట్ లో 

సూపరింటెండెంటు కావాలిట. అర్హతలన్ని నాకున్నాయి. జీతం కూడా ఇప్పుడు 

నాకు వస్తున్నంత వస్తుంది. ఓ విధంగా చూస్తె ఆ (పకటన నన్నే వెతుకుతూ 
వేశారేమో అనిపించింది, ఐతే, ఉద్యోగం మరీ తాత్కాలికం, ఒక యేడాది 

మాత మే. 

లోకాగితం మడిచి జేబు వుంచాను. శ 
“రైట్! మీరు వెళ్ళచ్చు. సారీ! మిమ్మల్ని బాన పెట్టానే మోగో అని 

ఆయన షేక్టాండిచ్చారు, సిగరెటు పెట్టి తీసి తానొకటి వెలిగించుకున్నారు, 
నాకొకటి ఇవ్యలేదు. 

స 3 ie 

ఫొటోలు తీశారు. దండలు వేసేరు. సన్మానపతాలు చదివారు. ఒక 
శ్ళెద్దరు ఫొటోలకు సన్మానప్మతాలకు అద్దాలు కట్టించి యిచ్చారు. ఆఖరు రోజున 

సాంస్కృతిక కార్య్యకమం ఏర్పాటు, కళాకారులకు చూ శ్రీమతి చేత మెమెం 
దోల బహూకృృతి:; మౌ ఇద్దర్నీ కళాకారులతో చేర్చి (గూఫ్ఫొటో,..... గొప్ప 

వేడుక జరిగింది, వారంరోజులు డిన్నర్లతో పార్టీలతో వూపిరి సలపలేదు. 
రేపు బయల్దేరుతున్నాం, కొత్త వుద్యోగం వచ్చిన వూరికి, ఇక్కడికి 

పన్నెండు వందలయా భై మైళ్ళుంది. అయినా ఉద్యోగికి దూర భూమి లేదన్నారు 

కదా, 

“వీచికి వెళదాం!" అన్నాను శ్రీనుతితో, 

“ఇప్పుడా? అన్నది భాగ్యలక్ష్మీ. 

“ఏంతో చీకటవ లేదు, అరగంటలో వచ్చేద్దాం” అన్నాను, 

విడిగా ఓ చోట కూచున్నాం. నలభై ఐదేళ్ళు నాకూ, ముఫ్ఫ్పయ్యయిదేళ్ళు 
ఆవిడికీ దాటినా కురజంటలా కనిపిస్తునట్టున్నాం. పక్కంనించి నడిచేవాళ్ళ 

లవర్నే మోనని అనుమానంగా చూస్తూ వెళతున్నారు. అయినా మాకేం యిబ్బం 

దవలేదు, మేం లవర్స్ కాకపోతేగా! 

తేలికయిన చెక్కతో చేసిన జంగిడి ఓ చేతోనూ మోడా ఓ చేత్తోను 
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వోయ నుపూ ఫ్” అన్నాను, 

“అదంతా మీకెందుకండి. తింటే వాడు తెచ్చింది తినాదా లేకపోతే 

పొమ్మ నాదా” అన్నది థాగ్యలక్కిం 

“అడగనీండమ్మా అడిగికేటి పోనాది?” అంటూ మాదగ్గిరిచను ఐ:౦వాది 

సున్నాడు వాడు, “మంచి సెడ్డా తెల్సిన బాబులయి తే ! బోగట్లాలడు గుతా రం'తే”ి 
ఇల om 

అని వొక రిమార్కు పారేసి “కంపెనీలో శిష్టతూ టీ మీద పన్నేతానండి 

నాలుగొందలితారు....! ఈ యేలప్పుడు డూటీ నేకపోతే సర్దాగా సం(దపుగాలికి 

జంగిడొటు కొతానండి” 
రు ఆజాద్ 1 

మౌ కంపెనీలోనే పని చెనున్నాడన్న మాట! 
జానే 

ఇంకా మా కంపెనీ యేమిటి!? 

అయితే మా కంపెనీలో నన్ను గుర్తుపట్టనివాళ్ళు కూడా కొందరు వున్నా 
॥ శా © 

రన్న మాట! 

“మీ సెర్రసనల్ మేనేజరు (కిష్టయ్య గారు  బాపున్నాట్దోయ్?” ఆన్నాను, 

"జం కేటి బాగు బాబు! ఆ చాబు జండా దిగిపోనాది.” 

“జండా దిగిపోడ మేమిటి? మంచాడు గాడా? 

“ముంచంతే అదీ వొక మంచేనండి.” 

వఅంకే యెలాంటి మంచి చెబుదూ.” 

“ఎలాటి మంచేటి బాబూ. ఒవుడెలా గున్నాటో. ఒవుడెలా పోతన్నాడో 

ఆ బాబు కేటీ అక్క ర్నెద్దండి. మంచం పే మరదీ వొక మంచేగాదా?” 

“అంత మంచా?” అన్నాను. చాటుగా భాగ్యలక్ష్మీ వీపుమీద గిల్లి, "నా 

కీర్తి చూడు. చుక్కలవలె కర్ఫూరపు ముక్క లవలొ అన్నట్టు మొహం సెట్టి, 
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మరి తంపుంయు అడిగారు గాబట్టి అదీ వోరకం మంచేనండి'ి 

“జయ అలాగా?” 

“అయితే అంత మంచిని ఎన్నాల్లు సాగనితారు జాబూ. ఆ బాబుమీద పెద 

బాబు నిగా ఏస్పినాడు.” 

“ఏమి నిఘావోయ్! క్రిష్ణయ్యగారే పేద్ద అఫీసరుగడా.ఆయన్ని ఎమ్,డీ, 

గారు మృతం ఏం చై గలు!” అన్నాను _పగల్ఫంగా! 

“కర్ని ఓరూ ఏటీ సెయ్యనేరు బాబూ. అయితే కిష్టయ్య బాబు ఇక్క 

దుండకంటా సేసీసినాడు గాదా, ఎమ్,డీ.చాబు' సాల్లా?” 

“అదెలాగ? ఆయనెవడయ్యా ఇత న్నిక్కడుండకండా. చేసీడానికి? ఇత 

నికే ఇంకోచోట మంచి ఉద్యోగం వొస్తే పోతున్నాడే మో?” 

“పెద్దోళ్ళు బాబూ. ఆళ్ళ వూసులు మాకేటి తెలుస్తాయి? పక్కోడు 

కులాసగుం టే సూశ్ళేని నోజులు! దాంతో ఇందిరమ్మగారు యమర్లెన్సీ ఓటి 

ఎసేసినారు గదా. 

“అయితే ఏం చేసేడంటావు. మీ ఎం. డీ. బాబు 

“సకేదు బాబూ. ఓ రోజు మామూలుగా ఆఫీసు కెల్లాడట మౌ పి.ఎం. 

జాబు, ఎమ్.డీ. బాబేమో, ఈ బాబుని పిలమన్సెప్పి. కూకో బెట్టి “ ఏ్రట్రయ్యా 

కిష్టయ్యణా బూ, ఇక్కంణ్లీండీ త స్పృకుంతావా బొక్కసింపే మంతావా అని అడిగి 

నాడు. నేదుజాబూ నానే తప్పుకుంతానం చెప్పి ఈ చాబుంకో వుద్దోగం సూసుకో 

నెలిపోతన్నాడు.” 

“బలేగా మాట్లాడ తావోయ్ నువ్వు!” అన్నాను; ఆరిపోయి. 

“నిగారు, మసాలా మిచ్చరు తనా?” అన్నాడు వాడు; పాయింట్ లో 

కొచ్చి. 

హెబో డిన్నర్లతో విసిగిపోతున్న నా (ప్రాణానికి మసాలా మిక్ శ్చరు 

నిజంగా తినాలనే అసిపించింది. 

“ఇక్క ణ్న్విండీ తప్ప్కు౦తావా. బొక్సిం పీముంతావా” అన్నాట్ట ఎమ్. డి, 

బాగా చెప్పాడు; చూసి, వినీసిన వాళ్ళాగ. జరిగిందాన్నే వాడి భాషలో 
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ళా 
(ఆంధప తిక ఏకీ ; నవంబరు 1958) 

శంకర పార్వతీయం 

శంకరం మామయ్య రాక రాక మా యింటికి వొచ్చాడు. అందరికీ సరదా 

వేసింది. రకరకాలుగా సరదా వేసింది. 
నాన్నకి ఫోన్ చేశా. పక్కింటికెళ్ళి: నాన్న ఫోన్లోనే సంతోషం వెలి 

బుచ్చారు. శంకరం మామయ్యని తను వొచ్చేవరకూ ఎంగేజ్ చెయ్యమన్నారు, 

మామయ్య ఇంట్లోకి రాగానే పార్వత త్త ఇంట్లోకి పరుగెత్తి వంటింట్లో 

మామ్మతో చెప్పింది. మామ్మ వంట మానేసి శంకరం మామయ్యని పలకరించ 

డాని కినతలికొచ్చింది. మామ్మ వెనకాలే అమ్మకూడా వొచ్చింది, ఎవరితోనూ 

అనవసరంగా మాటాడని అమ్మ శంకరం మామయ్యతో పదినిమిషాలు మాట్లా 
డింది, 

శంకరం మామయ్య మాకు అంత దూరమూ దగ్గిరా కాని బంధువు. చిన్న 

ప్పుడు పార్వత త్తని అతనికిచ్చి పెళ్ళిచెయ్యాలనుకునేవాణ్ళు. కాని కాల్బకమాన 

పెద్ద చదువులు చదివి మామయ్య కొరకరాని కొయ్య అయిపోయి ఎవరిమాటా 

వినటం మానేశాడు. మొదట్లొ చదువు పూర్తయ్యాక పెళ్ళి సంగతి చూసుకుందా 

మనేవాడు. తరవాత్తరవాత చదువు అయిపోతేమటుకు పార్వతినే వేసుకో వాలని 

రూఢిగా నిర్ణయం లేదనేవాడు. అవై నా వాళ్ళ నాన్నతోటీ అవ్యుతో కేగాని మీ 

దాకా వొచ్చేవేకావు. అసలు శంకరం మామయ్య మేమెవ్వరం గుర్తుపట్టలేనంత 
కాలం మాకు కనిపించలేదు, అందుకనే కొద్దికొద్దిగా తెలుస్తున్నప్పట్నుంచీ నేను 

కూడా పార్వత త్త పెళ్ళి విషయంతో అందరూ ఈ శంకరంగార్నే ఎందుకు 

ఎంచుకోవాలి అని అడిగేదాన్ని. పె సంబంధాలు వెతికితే పార్వత త్తకి "పెళ్ళి 

ఎప్పుడో అయిపోయేదని నా నమ్మకం. 

మొన్న మూడు నెల్ల్మకితం నేనూ, పార్యతతా, అమ్మా, నాన్నా రాజశేఖరం 

తాత య్యుగారింట్రొ జానికమ్మపిన్ని పెళ్ళయితే వెళ్ళాం. రాజశేఖరం తాతగారు 

శంకరం మామయ్యకి పెత్తంటడేగా! ఆ పెళ్ళికి ఈయనా వొచ్చాడు: పెళ్ళిలో 

మేం వువ్న చెండు (| రో జుల్లోనూ నాన్నతో ఈ శంకరం మామయ్య ముక్తసరిగా 

నయినా మాట్లాడలేదు. మేం యింటికొచ్చి అమాపే అనుకున్నాం. దాంతో 

నాయనమ్మ పెదవి ఏరిచేసి “అబ్బే! వాడు దీన్ని చేసుకోడురా! ఇహ అడిగి 
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లాభంలేదు అని తొంభే భె తోమ్మిదో సార అన్నది... నేనే పాఠ్వత త అయితేనా, 
నేనే అతన్ని చేనుకోనని గట్టిగా చెప్పేద్దును. ఏమిటి, అతని గొప్పేమిటి, ౨ 

పిస్తుంది, నా కెప్పుడూ. కాని సార్వ్యత త్త త వాటంచూ స్తే నాకు కడుపులో తిప్పే, 

శంకరం. మామయ్య (పన కి క్రి వొచ్చేసరికి సిగ్గుపడిపోయి అక్కణ్నీంచి వెళ్ళి 

పోయేది. 
పెళ్ళినించి మేం వొచ్చిన రెణ్నెల్లికి శంకరం మామయ్య తమ్ముడు రవి 

తుని వెళుతూ మా యింటికొచ్చేడు, అతనో నాయనమ్మ అవీ ఇవీ మాట్లాడుతూ 
“పార్యత త్తకి ఇహ ప్రై సమ్మంధాలు చూసుకోడ మే, శంకరం ఇలా మొండి 

చెయ్యి చూపించాడని అంటూ ఇదయింది, దాంతో అతను చాలా ఆశ్చర్యపడి 

పోయి “అరె! మీకింకా తెలీదా? అన్నయ్య పార్వతిని పెళ్ళాడతానని నాన్నకి 

చెప్పి వదిహేనురో జులు డాటిందే!*ి అన్నాడు. 

దాంతో అందరికీ మతులు పోయాయి, 

నాన్న ఆ ర్మాతికి రాతి శ్రమపడి రెండురి ే  జులు శెలవు సంపాదించాడు 

మర్నాడు పొద్దుటే విజయనగరం వెళ్ళాడు. 
గ 0 టి 

సహజసాందర్యం గలది, నా ద్భుషిలో అందమైంది అంటే 
లో 

అలాల 

ధానికి కనీసం తిరుగు లేదన్నమాట, నాన్న నా నిర్ణయాన్ని చాలా ఆమోదించే 

వారు, అందరాడ పిల్లల్లాగా కాకుండా చదువు నాకు సరెన పద్దతిలో అందిందచనే 

వారు నాన్న. 

పొర్యితత్వ చాలా అందంగా ఉంటుంది, గానీ చచువెలగడు, తాతయ్యా 

పోయేవరకూ నాన్న ఆ మెని సల్లెటూళ్ళో వొదిలెయ్యడ౦ వల్ల ఆమెకి చదువు 

అంటలేదు. చదువే కాదు ల సంస్కారమూ వీమర్శనా జై జాను యులాటి ఎదు? 
Ea 

కేటివ్ వాల్యూస్ ఏవీ అంటలేదు. దీనికోపాటు పతారిత అ అంతా అప్పూ 

సప్పూ తీర్చడానికే స రిపోయెగాని ౨ 9 త్ర పెళ్ళికి కేటాయించశానికంటూ ఏమీ 

లేక పోయింది. ఇలా చదువూ, డబ్బూ ౩౦డూూ లేకపోవడా డాన్ని పార్యత త్తి ఎళ్ళ 

పెరుగుతున్న కొద్దీ నాన్నకి కొంచెం కొంచెం బరువెక్కింది. 

శంకరం మామ య్య ఒస్తూనే “అత్తా!” అవి కేశేళాడు,. 

పార్వత త్త పరుగో, పారిపో యింది వంటిట్లోకి. 

అతను జోళ్ళు విపస్ఫకుంటూ వుంటే నాయనమ్మ ఒచ్చింది, పసకాలే 

అమ్మ వొచ్చింది. ఆ వెనక పార్యత త్త చీరవొస్తోంది. 

నాయనమ్మకి మొహమంతా సంబరమే. మాసే రాలేదు, 
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రు 

“పరాలబు వాళలాగ సొవిటొ "పె ఉస్తున్నారం సంచీ?” అన్నాను నేనూ 
అ య వలనా 

మాటక లిపి 

5 నాకేసి చూశాడు. “ఈ పిల బావకూతురేనా అతా?, అన్నాడు 
యిలు (౧౪ ణన ళం © ర ల 

అనుమానంగా, 

“అవును నాయనా, నువ్వెరగ వూ?” అంది మాన్యు. 

“ఎరగనతా. చిన్నప్పుడు చూళానుగాబోలు. అయినా బావకి ఇంత కూతు 

రుందని అనుకో లేదు.’ 

లో 

న్క్ 

ఇతర [పశ్నలు అడుగుతోంది అమ మ్ లీమ్మా వాళ్ళూ బాగున్నారా 

నాన్నకి ఈ భోగటా చెప్పడానికి ఫోనుకోసం నేను పక్క వాళ్ళింటికి 

వెళ్ళాను, ఆయన ఎలా సంతోషి స్తారో చూదామని అనిపించింది. 

0 0 0 

మామయ్యకి కాఫీ ఇసూ “పార్యత త మిమ్మ్యల్నిచూడ గానే కాఫీచేసిందండీ 
లి —౨ వ అ ౮ | 

అందుకే ఇంత అర్హంటుగా తయారయింది” అన్నాను, 

అతను మాటాడకేదు. కాఫీ బాగుంది కాబోలనుకున్నా 

ఏం చదువుతున్నా వమ్మాయ?” అన్నాడు. 

“ఇంటరు పారువన్ తస్పొనం ౦డీ,” అన్నాను, నాకేం. అతనో మాటా 

ట్లానికి మహమాటనూ.... 

“వ్యాట్! అప్పుడే ఇంటరూ! వాట్స్ యువన్ ఎజ్?” 

“అతను వాట్’ అంటూంపే ఏదో చాగుంది. చాలొ అర్థవంతంగా 

క్హూణా పుం దెం 

పదిహేడో ఏడొ స్తోంది, సూలు ఫె ఫెనల్లో వయస్సుచాలద ని ఏదో గడబడ 

చేశారుకూడానూ, మళ్లీ మార్కులూ అనీ చూసి డి. ఇ. దో. గార్కి రిపోర్టు 

రాసే కటనిచ్చారు,” ఆంది అమ్మ, 
అవ ర 

“వాట్ ! మరి ఇంటరుపోయిందేం, ఆ మార్కులు ఇంటర్లో రాలేదా?” 

“కొనండీ. నాక్కా౦చెం ఇంగీషులో డౌట్” అన్నాను, 
ఇట్: 
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“అరే! ఇంగ్లీషులో డొటా?.... నా కెస్పడూ డ వుండేదిగాదు. అన 

కొంచెం నింపాదిగా ఆనుకున్నాడాయన, “మరి మీకెందులో?” అన్నా నవ్వి. 

“సారీ నా కెందులోనూ డౌటు పుండేదిగాదుు అని ఆతను నవ్వాడు, 

హేండ్ బ్యాగ్లోంచి ఏదో తెలుగు నవల తీశాడు శంకరం మానుయ్య. 

అమ్మ మెల్లిగా అక్కణ్నించి వెళ్ళింది ఏదో చెప్తూ అమ్మ ఏం చెఫ్పిందొ నన్నా 

వినకుండా నేను పు_స్థకంశకేసి చూస్తున్నాను, 

ఈజీ చైర్లో పడుకున్న మామయ్య ప్వస్తకం విప్పగానే నవల పేరు 

కనబడింది. అది నేను చాలా రో జుల్నించీ ఇష్టపడి సంపాదించలేక పోతున్నది. 

“అది! గృహదహనమా? చదివేశారా?? అన్నా? 
“వాట్! కా వాలా?” 

“ఆహం మీరు చదివే యిన్యండి,” 

లేదు లేదు.చదవండి. నేను చదవడం ఏనాడో అయింది. నా శేచేనా 

ప్మతీక పడెయ్యండి.” అంటూ పుస్తకం నా వేపు విసర బోయాడు. 

నేనే వెళ్ళి తీనుకున్నాను. వెసతున్నంత శేపూ అతనికేసే చూశాను 

అతనూ చూశాడు. ఆ చూపుల్లో ఎంత శక్తి వుందని! ఎవరి చూపుల్న్నైనా 

శపీమని కిందకి దింపే నా తీక్షణ దృక్కుకి అతను నిటాగ్గా నిలబడి జండాలొ 

ఎగిరేడు- 
0 0 0 

మామయ్య ఒక రాతి రెండు రోజులూ వుండి వెళ్ళాడు. ఇంకా వుండ 

మని ఆమ్మా, నాన్నా. మామ్మా అన్నారుగాని ఉదో్యోగం వొప్పుకోదన్నాడు. 

ఏదో (పసమోషను విషయంలో ఎవరో ఆఫీసరు దగ్గిరి కొచ్చాట్ట- శలవామై పెట్ట 

లేదసీ ఈ మా రొచ్చివప్పుడు మూడో జులు వుంటానసీ అన్నాడు. 

మామయ్య అందరూ అనేటంత కరుగ్గా లేడనే నాకు బోధపడింది. కౌన్ 

శే సీ మాట అనేసరికి అందరూ ఎదురు తిరిగారు. నా తర్క జ్ఞానమూ. వాచనొ 

వృథా అమ్యాయి. మామయ్య శుద్ద డాబూ, మహా బెట్టూ అన్నారు. 

మామయ్యమాట కర్రవిరిచి పొయ్యిలో పెట్టినట్లుంటు ంది. మన (పశ్నకీ 

అతను జవాబే చెప్పవలసి రావాలిగాని, మళ్ళీ మనకి (పశ్నవేసే అవకాశం 

ఇవ్వడు . అది చూసి తలబవిరుసంజే అన్యాయ మే 

అభిప్రాయాలు (పవ ర్హనచూ సికూడా మార్చుకోలేరు కొందరు. మావాళ్ళు 

అందులో చేరతారు. 

మామయ్య సరదా అయినవాడు. సరదాతో సమయస్ఫూర్తి పంది. ఉన్న 
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ఒకే ఒక' దుర్గుణం అజాపగ త్త త, పరాకు, ఆలోచనలో పుంపే [పపంచం మరిచి 

పోవడమే, 

అతను వొచ్చిన మర్నాడే కాబోలు, కిటికీ పక్కని ఈజీ చె రో సిగరెట్టు 

ఏసిర_పె ఆది ఎక్కడో పోయి పడాల్సింది వాకిట్లొ తాడుకి వేలాడేసిన నాన్న 
చెక్కా జేబులో పడింది. చొక్కా పూ] దిగా 'సనికిరానంత గా కారి పోయాక 

“ఎక్కడో గుడ్డ కాలిన _వాసనేస్తూంది, "వంటింటిలో వాళ్ళ చూసుకోండోయా” 

ఆని కేక "పె టాడు. 

క అసలు సంగతి చూసి అందరూ గొల్లున నవ్వారు. 

ఏమో, నేనతన్నీ అతని పరధ్యానాన్నీ క్షమించి భరించాను. ఆలోచన 

లలో వున్నప్పుడు ఆ మాతం పరధ్యానం ఉండదా ఏం మరి? 

నిద్దరొ స్తోందిన్వఇలా వొళ్లు వాల్చిపడుకుని వుంటాను. ఎవరేనా పుస్తకం 

చదివితే అయిదు నిమిషాల్లో వొస్తుంది నిది అన్నాడు మామయ్య, 
“నే చదవనా?” తన్నా 
తర; థాంక్సు.” 

నేను పుస్తకం తీసి ఏదో కథ చదువుతున్నా; 
“బాగా స్పీకుగానే చదుపుతున్నావు. తప్పులు రావటంలేదు అన్నాడు, 

“బాగుంది. తప్పులు కూడా రావాలా ఏమిటి?” 

“అది కాదుగాని పార్వతి ఇలా చదవగల్దా?* 

“ఓహో అదా మీ సందేహం?” మామయ్య . ఆలోచనకు నాకు సరదా 
వేసింది. తృప్తిగా నవ్వుకున్నాను “తెలుగయితే దాగానే చదుపుతుంది. మధ్య 
మధ్య ఇంగ్షీ షు మాటలొ సై అక్కడ హాల్డు, ఎటొచ్చీ రైటింగు కొంచెం పెద్ద 
'పెజు అంశే-అయినా మీరు వూరుకుంటారా? మీ సావాసం వారంరోజులు 
చాలు. ఎడు కేషను రావడానికి” అన్నా, 

“వాట్? అంత ఉబ్బేస్తున్నా వేంటి నన్ను?” 

“కాకపోయినా అ _త్రయ్యకున్న (గహింపుశో క్రి కి అలాంటిది. 

“పోసీలే ఆ మాతం వుంసే చాలు. అని మామయ్య నవ్వాడు. 
“మీకు నిజంగా స్మిదరావటంలేదు. * అంటూ లేచి. ఇవతలికి వచ్చాను 

గది తలు పుదిగ్గిర పార్యత త పుంది. నేను బిగ్గర రగానే “పార్యతత్రా! నువ్వీ 

పాటికి ఏవీసిడీలు మొదలుపెట్టడం మంచిది. పెళ్ళవగానే మామయ్య నిన్ను 
ఫసుఫారింతో చద వేసారట, న్ అన్నా నవిశ్య 

“పా; ;” అని నాకన్నా మూడేళ్ళు పెద్దయిన పార్వత త్ర నా దగ్గిరి సిగ్గు 

పడీంది. 0 ® 0 
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నెల తిరక్కుండా మామయ్య మళ్లా వొచ్చాడు. క్కసారి అందరూ అంత 

సరదాపడలేదు. కౌని అదేం కనబడలేదు బెటికి. . 

ఒచ్చినరో జు సాయంశాలం సినిమాకి వెళదాం రమ్మన్నాడు. నాన్న 

ఏడుగంటలదాకా ఇంటికి రారు. పార్యత త్త మామయ్యతో సినిమా మాట 
అటుంచి వంటిల్లు దాటి ఇవతలికి రాదు; రానంది, అమ్మ పెద్దా. కాక చిన్నా 

కాక రానంది. నాకు మట్టుకు తప్పలేదు. . 

నాలుగింటికి ఆలోచించుకున్న వాళ్ళం, నాటగున్నరశే బయలుదేరాం. 

అలో మెయిన్ రోడ్డంట నడుస్తూ సరస్వతీ రీడింగురూం, టవున్హాలూ,. వీచి 

చూసుకొని లైట్ హవుస్ దగ్గిరి చేరాం. లైట్ హౌసు ఎక్కీ మళ్ళీ వొచ్చి 
వీచిలో కూర్చున్నాం. ల 

వీచిలో గంట కూర్చున్నాం. ఎన్నోక్టీవిషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. అతు 
అడగనిదంటూలేదు. చిన్నప్పట్నుంచీ నే నెలా పెరిగానో, పార్వత త్త ఎలా 

'పెరిగిండో_...నాన్న మ్మదాసు సెంటల్ జై ల్ల లో పని చెయ్యడం, అప్పటి నాన్న 

పై కాలజీ-__.సాయంకాలం ఒకోనాడు ఏదైనా మరణదండన అమలుజరిపి వొచ్చి 

నప్పుడు ఆయనపడ్డ బాధ_..అన్నీ నేను. చెప్తే మానవ హృదయంమీద ఎంతో 

చక్కగా మాట్లాడాడు, ఎంతో (ప్రాపంచికంగా ఆలోచిస్తాడు మామయ్య.- అతను 

'ప్పేవి అన్నీ తార్కికంగా వుండి వినేవాళ్ళని మాట్టాడనివ్వవు. 
జీవితంలో _ నాన్నకీ, అమ్మకీ, పొర్వతత్తకి. నాకూ, ఎవరికెలాటి 

సమస్యలుంటాయో అన్నిటి గురించీ మామయ్యతో నేనాగంటతోనూ చర్చిం 

చాను ఆరుగంటలు అయిపోతున్న కొద్దీ కష్టమనిపించేసింది. నా గురించి కన 

భావన సరిపోయిందన్నాడు, తను అన్నీ సరీగ్గా ఊహించగల ననడానికి నేనే 

సాక్ష్యమట, 

“ఎంత పెయిన్ గా మాట్టాడతారండీ మీరూ!“ అన్నా ఆశ్చర్యపడి . 

“వాట్ 1 పెయిన్ గా మాట్లాడక?” అన్నాడతను ఏదో ఆనందంలో. 

నేనూ ఆయన “వాట్ ” అంటుంటే చాలా సరదాపడి “వాట్ అన్నాను. 

“కపహొ, అది నౌ వూతపదమని కని పె నేళావా? యవార్ ఆఫ్కోర్స్ 

టూలేట్” లని నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు. 

నేను నవ్వుతూ మెల్ల గా చెయ్యి విడిపించుకున్నాను, 

“ఏమట్లా నవ్వుతావ్?.... లేదామా” అని లేబాడాయన,. 

శేచాను. మౌనంగా బస్సు రోడ్డుమీదికి నడిచివొచ్చాం. సిటీబస్ మీన 

మార్కెట్టువరకూ వెళ్లాం, అక్కణ్నించీ సినిమాకు పోయాం. న. 

0 0 0" ఆ 
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- సినిమానించి ఇద్దరం ఒక్క రికొలో రావడం నాకే కొంచెం ఇబ్బందిగా 

అనిపించింది. అదీ ఇంటికొచ్చేముందు మరీనూ. ఆయన రెండు రికెలు పిలవడ 

మేమో పిల్చాడు. కాని నేనే “ఎందుకులెండీ, దండగ,” అన్నా. 

మామయ్య నా ఇబ్బంది గమనిశిచి “నువ్వు సరిగా ఉండటంలేదు. నేను 

దిగి నడిచిరానా, ఇల్లు దగ్గరంణంది?” అన్నాడు, 

అంత దగ్గిర్లో దిగి నడవడమూ నొకు ఆంత సమంజసంగా అవుపించ 

లేదుం ఆది అంతకంటే అపసౌఖ్యంగా వుంటుందనిపించింది. 

ఏమైనా అతన్ని దిగనివ్వలేదుం 

మర్నాడు పొద్దుట మామయ్య మామ్మతో ఫిర్యాదు చేశాడు. “మీ ఇంటి 
కొ సే ఏమీ తోచద త్తా-...అని “ఎవరూ మాటాడు, అలా ఈ పుస్తకాలు ఎంత 

కని  చదననూ?._ ఇహ ఇస్పట్లో మీ ఇంటిక్ రాకూడదు. ) 

“ఆ అవునుమరి అయినా మా మాటలు మీకేం రుచిస్తాయి? పు స్తకాలో, 

"సినిమాతో వుండాలి మీకు. ఇప్పుడు మా జాన కే పుందనుకో, దాని పు స్తకా 

లేమిటో స్నేహితులేమిటోగాని మాతో అసలు మాట్లాడ దే!” అని సోది (పారం 
ఫించింది మామ్మ. 

09 0 0 

ఆ సాయంకాలం మూడున్నరకి మామయ్య “ఏం జానకీ. ఎపేనా వెడ 

దామా ఇవ్వాళా? నిన్నట్లా కబుర్లు చెప్పుకొంటూ...” ఆని అడిగాడు. 

నాకు నిన్నటి సమావేశం అసంపూర్ణంగానే కనబడింది. కాని “ఎందుకు 
లెద్దురూ” అనేశాను, 

“ఇ వ్యాళ యూనివర్సిటీ కేసి వెడదాం, నేను చదువుకొనేటస్పుడుకూడా 

యూనివర్సిటీ బిల్లింగ్స్ చూడలేదు.” 
స్య గ్రే వెళదాంలెండి. ఇంకో గంట పోయాక బయల్లెరుదాం” అన్నా. 

నాలుగయ్యేక బయలు దేరాం. యూనివర్సిటీ విల్తింగ్సు చూసి అతనంత 

ఆశ్చర్యపోడం నేను ముందుగా ఊహించలేదు. శలవులవటాన్ని ఏదీ తెరిచి 
లేదు, హాస్టల్సులో మట్టుకు ఇంటికి వెళ్ళని స్రూడెంట్పు అక్కడక్కడ వున్నారు. 

వినయ విహార మెడమీద అంత స్తుకి ఎక్కి (పకృతి చూదాం, “వా చేరు ఊరు 
చూచి వీచికి వెళదాం” అన్నాడు మామయ్య. 

.బీచిలో కూచుని సుమారు ఒక ప్యాతెట్టు సిగరెట్టదాకా కాల్చేశాడు 
మామయ్య. ఆయిదయిపోయేసరికి లోకంమీద. మాకు సంబంధించిన భో గట్లాలూ 
అయిపోయాయి. 
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శంకరం మామయ్య నిశ్చలంగా ఆలోచిస్తున్నాడు. నేనతన్ని కదల్బక 
ఇసకలో ఏవో బొమ్మలు వేసుకుంటున్నా. మధ్య మధ్య అతనిశేసి చూసె 
సాగర గాంభీర్యం తప్ప ఏ కదలిక లేదు, 

ఒక్కసారి “జావ్రకీ |) అన్న పిలుపుతో ఇటు తిరిగాను. 

“ఒక్కమాట చెపాను వింటావా? .... దీంట్లో సీ సలహా కూడా తీసుకోంచే 

ఏ పనీ చెయ్యలేననుకో._.” 
' అతనికి నేను సలహా చెప్పేపాటి దాన్నా అని లోనే అనిపించిందిం 

అంతగా నన్ను నేనెప్పుడూ చిన్నబుచ్చుకోలేదు. అదే అన్నాను, 
“మరేంలేదు, ఇది నీకు కూడా సంబంధించిన విషయం గనక, లేకపోతే 

నాకెవరి సలహా అక్క ర్లేకపోను. అయినా సీలాంటి వాళ్ళ సలహా దేంట్లొ నయినా 

ఆవసరమే అని నువ్వే రుజువు చేసుకున్నావులే__దానికేంగాని.నేనీసారి 
విశాఖపట్నం రావడం నీకోసమే అని నీకు తెలుసా?” 

నా కోసమా? 

“నీకు తెలీకపోడం ఆన్యాయం. పోన్లే ఐ డోంట్ మెండ్. ఈసారి సీ 
కోసం వొచ్చాను. నిన్ను ఒదల్లేక ఈ నెల్లాళ్ళూ కష్టపడి చివరికి ఒచ్చాను. నిజా 
నికి ఈ నెల్లోనూ నేను పూర్తిగా నీవాడినై పోయాను. నేను పొరపాటు చేస్తు 

న్నానా అని రెండు మూడు సార్లు అనుమానం కలిగింది. అది తేల్చుకోడానిశే 

నేనీసారి రావడం. కాని ఎంత చూసినా నీమీద గౌరవం, కాంక్ష ఎక్కువయి 
పోతున్నాయిగాని మరోలా అవడం లేదసలు. 

నొకు నోటంట మాటలు రావటంలేదు. 

“ఈ మార్చు_అంతా ఒక పెద్ద పో సెస్సు. (కమంగా నీకు వినిపిసా 

ననుకో.ఒక్క_టి చెప్పు, పార్వతిని కాదని నిన్ను పెళ్ళాడ్డం నీకు యిష్ట మేనా?” 

అలా డపున్ రెట్గా అడిగితే ఏం చెప్పను? 

“అఫ్కోర్చు, స్కు నామీద[నమ్మకం కుదరడం కష్ట మేనని నాకూ తెలుసు, 

ఒక్క నెల్లాళ్ళలో ఇలా మారిపోయిన నేను ఇక ముందు మట్టుకు తిన్నగా 

వుంటానా అని ఎనరైనా అనుకుంటారు. కాని ఇది నా పరిణామదళ, ఈ 

మార్పుతో అది సరి, బోధసడుతూందా?.... అబ్బే!ఎంత [పయత్నం నా నుంచి 
జరిగినా మీ పార్యత త్ర నన్నసలు ఆకర్షించందే! నేనేర చెయ్యను.” 

నాకా? స్ఫుటంగా ఒకే రూపు గోచరిస్తున్నది. దేశంలో డబ్బూ చదువూ 

లేక పెళ్ళీ జీవితమూ ఆగిపోయిన వేలాది ఆడపిల్ల లందరికీ _పతినిధిగా నిలబడ్డ 

శంకర పార్వతియం 437 



శ 

దొర్భాగ్య దేవత పార్యత త్త త్ర! ఎన్నో విలువలున్న, ఎంతో కష్ట సడీ. అక సె 

గాని దొరకటోని ఈ శంకరం మానుయ్యనుంచి సభ్యతకోసం దూరంగా షస 

పోతున్న పార్వతత్త, నా సొంత మేనత్త! 
నాన్నా, మామ్మా పె సంబంధాలు వెతకరు. ఈ శంకరం మామయ్యను 

కాసా నేనుకట్టుకుపోతే పార్వత త్త మాకేమిటి; అస్పష్టంగా ఏదో గొణిగాను. 

“దాన్ని గురించి నాకూ బెంగగానే వుండేది. ఆ లెఖ్కన్ నాకు దాని 

మీదున్న సింపతీ నీకూ లేదేమో, అందుకనే దాన్ని నలంటరీగా నేను పెళ్ళాడ 

తానని వొప్పుకున్నాను..___కాని నాకూ కొన్ని (పాభ్లెన్సు వున్నాయి. అవి 

నువ్వూ నేనూ వుంపేగాని సొలుకావు.._..అందుకోసం శ మార్పులో పడవలసి 

వొచ్చింది, కాంట్ హెల్!” అన్నాడు మామయ్య చాలా లోతుగా. 

నాకేం తోచలేదు. 

“ఏమిటి నీ సలహా? నన్నేం చెయ్యమంటావు?” 

సిగ్గువెయ్యటం మొదలు పెట్టింది; ఎప్పుడూ లేంది! ఆంత సిగులోనూ 

మామయ్య మొహం చూాశాలన్న కోరె. పుట్టింది. తలెత్తి చూశాను, 

మామయ్య 2 మళ్వరుడి బొమ్మలా పున్నాడు; నిర్వికారంగా. చెప్ప 

దల్బుకున్నదంతా చెపే ప్పసి జవాబుకో సం ఎదురుచూస్తున్నాడు. అతని చా హ్య 

దృష్టీ అంతర్దృష్టి నామీదే నాలోకే ఉన్నాయి. 

“సి సలహా చెప్పవా?” అని [పా ధేతను సూచించి నా చేతులు రెండు 

మృదువుగా పట్టుకొన్నాడు. 

“హోదాం మామయ్యాా....” అన్నా కష్టపడి. మామయ్య అన్న సంబోధన 

అతనికి తగలాలని నొక్కి. పలుకుతూ. అతనికది పట్టి తేగా? 

“అమ్మయో్య్యో, పోవడమె?__ఉహు(. మన సమస్య ఏం చెయ్యాలో 
చెవికేగాని పోవడం వట్టిదిఏం, నీకింకా ఎప్పయి చేసుకో లేకపోతున్నావా? 
అందులో అర్థంలేదు. నీకు మట్టుకు పెళ్ళి కానక్క_చ్లేదూ? ఆ మాట నీకూ తేలు 
సనుకుంటాను....*” అంటున్నాడు మామయ్య. 

మామయ్య మాట కాదనడానికి, వున్న పాపంచికాలోచనలు పోయి 
ఆదర్శాల్లొకి దిగిపోవాలి. చాతవుతుందే మో ఎవర్నైనా అడిగి చూడాలి. పాతి 
కేళ్ళన్నా నిండని మామయ్య మానవయం[తం ఊరి కేనే అంత వేడెక్కి 

పోయిందా? 
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(ఆంధజో వలీ వీక్తీ : నవంబరు 18) 

శ్రీ ఆంజనే యమ్ (పనన్నాంజనేయమ్ 

రా (తిక్షీపన్నెండై వుంటుంది చం, ఏజయవాడ సైషనని తెలుపోంది, 

రామచం[దరావుకి....రై లు చాలాసేపయి ఆగివుంది. 

బయటినుంచి వచ్చే ధ్యనులవల్ల పెద్దగా ని దాభంగం లేదు.కాని, లోసల 

తిరుగున్నాయనిపిస్తున్న ఫ్యాన్లవల్ల వొచ్చేగాలి బొత్తిగా చాలడం లేదా. అతనికి 

మెలకువ వచ్చేసి కొంత సేసయింది. కళ్ళు తెరవాలనిపించలేదు. కాని, తప్పింది 

కాదు. దుస్పటిలోపల పైజామా సరిచేసుకుని దుప్పటి పక్కకి తప్పించాడు. 
కళ్ళుతెరిచి పక్కకి చూశాడు. 

“నమస్కారం సార్ 1 

చిరునవ్యూ, జోడించిన చేతులూ_ఆతను రఘురామ్. రామచం[దరావు 

ఆళ్చర్యపడ్డాడు= “నమస్కారం!” అని ఒక చెయ్యి ఆడించాడు. శి (ట్రాన్స్ 

ఫర్ తస్పకపోతే తను రఘురామ్ దగ్గిరే ఛార్జి తీసుకోవారి విజయనగరంలో .ఆ 

విషయం మనసులో చెతన్యవంతంగా ఉండడాన్ని కాబోలు రావలసిన (పన 

న్నత రాలేదు మొహంలోకి. 

“హెదరాబాదేనౌ సార్; ప్రయాణం!" 

“4... పైజంట్ సర్ (పయిజ్_నువ్వ్యూ హెదరాజాదేగా?” 

ఆరేళ్ళ [కిందట రఘురామ్ సరాసరి తను చేస్తున్న ఉద్యోగానికి నియ 

మితుడై నాడు. గూప్వన్_సర్వీ సెస్ పరీక్షరాసి, తను అప్పుడు గుంటూర్లో ఉండే 

వొడు. అతనికి _ చెయినింగ్ యిమ్మని తనకే వొప్పగించారు.ఆ రెండు నెలలూ 

అయ్యాక అనంతపురంలో జిల్లా ఆఫీస్ నిర్వహించమని హోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ 
రాగా వెళ్ళిపోయినవాడు: మళీ యిదే కనపడ్డం మధ్యలో మూడేళ్ళనాడు ఈ 

డిపార్టు మెంటులోని జిల్లా అధికారులందరికీ హైదరాబాదులో ఏర్పాటు చేసిన 

సమావేశానికి రఘురామ్ రాకుండా పి. ఏం ని పంపించి, తను సెలవులో 

వెళ్ళాడు పెళ్ళిట (అతనికే!) తిరుపతి కొండమీద. 

_ రామచం్మదరావు షేక్ హాండిచ్చాడు.“సీ పెళ్ళికి రాలేకపోయినాను సరిగా 

అదే రోజున కాన్ ఫరెన్సు-గు ర్తుందిగా?” 
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“మీరు అభిమానంతో పంపిన శుభాకొంకలు అందాయి.... మీలాంటి. 

పెద్దలు “ఏరు దేవులు అనేకమంది ఆశీర్వదించారు. అప్పుడ స్పుడవి చూసుకుని 

గర్వవడుతూ వుంటాను!” 

“*ఊ(- ఎలా వున్నావు? పిల్లలా?” అని నవ్వుతూ అడిగాడు రామచం[ద 

రావు, 

“అవను సారొ_ఒక వేలు చూపించి “జాబు” అన్నాడు రఘురామ్ 

అయామ్ హాపీ, 

రామచం[దరావుకి, తను హైదరాబాదు వెడుతున్న కారణం రఘురామ్ 

చెప్పెయ్యాలని వుంది. తన ఆందోళనలో చె ప్పేసానేమోనని అనుమానంగా 

వుంది. చెప్పక పోయినా అకను (గహించేసాడే మో అని, మాటల్లో పెట్టి తన 

చేత చెప్పించేస్తాడమోననీ భయంగా వుంది. అతనితో చెపే ప్పస్తి అతను సాయ 

పడతాడని ఆశగా. అతను కూడా (ట్రాన్స్ఫర్ ఆపించుకుంది కే హెదరాబాద్ 

వెడుతున్నాడని ఆళ్వాసగా వుంది. 

“ఈ చెయిన్లో నిన్నెక్కడ వేశారు?” 

చెయిన్ _అది అ (టాన్స్ఫర్ల రకం పెరు. విశాఖపట్నంలో ఉన్నవాణ్ని 

ఏలూరు, కడ పవాణ్ని విశాఖపట్నం. (శ్రీకాకుళం వాణ్ని కడప, నిజామాబాద్ 

వాణ్ని శ్రీకాకళం_ఇలా ఈ జిల్లాస్థాయి అధికారులని పేకముక్కలు కలిపినట్లు 
కలిపి ఎవరికి ఏ స్టలం వస్తుందో వూహకి అందని విషయంగా చేసారు, ఆంత ' 

కన్నా పె ఆధికారులు మూడేసి సంవత్సరాలకో సారి వస్తుం దిలాంటి భూకంపం. 

ఆందులో కొందరు అదృష్టవంతులు అవతలి మనుషులు రాకపోవడంచేత, 

కొందరు గడుసువాళ్ళు తమ పలుకుబడివల్ల కదలక్క_ ర్లేకపోవడంచేత, ఎక్కడి 
వాళ్ళు అక్కడే కొనసాగుతారు. చిన్న ఉద్యోగస్తుల్లాగ తల్లికో, తండికో, 
జబ్బు అనో, భార కి నెలలు నిండాయనో, పిల్లల చదువులు దెబ్బతింటున్నా 

యనో కారణొలు రాసి (ట్రాన్స్ఫర్ ఆపించండి బాబూ అని (పార్టించరు, ఉన్న 

ట్రుండి హైదరాబాద్ _ప్రయాణం కడతారు, ఎవర్నో కలుసారు. ఏమి పేమిటో 

చదువుతారు. (చదివిస్తారు. .) ఇంకా పలుకుబడి కలవాళ్లు క (టంక్ టెలిఫోన్ 

కౌల్ చేసి ఎ రుకుంటారు. అంతే, ఎక్కడి దొంగలు "అక్కడే గప్చిప్.అలాం 

టివి సాధ్యంకాని వాళ్ళూ (టాన్ ఫర్ అం పే అభ్యంతరం లేనివాళ్ళూ కదిలి 

వెళతారు, 
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రఘురామ్ చిరునవ్వుతో “నన్ను డైరెక్టర్ ఆఫీసులో. ఆఫీసర్ అన్ 
స్పెషల్ డ్యూటీ_గా వేశారు. ఇన్ స్పెక్టర్ ఉదొ్య్యాగాలకి సరాసరి రకూట్ 
మెంట్ జరిగిందిగా, ఈ మధ్య! నా ముపష్పయ్యిద్దరికీ శిక్షల యిమ్మని....” 

అన్నాడు. 

అరం స్య స్ప్ర [9 రా మచం (ద్రరా వకి నిజంగానే గుర్తు వచ్చింది. అర్ర 

నువ్వు ఇక్క. డెక్కా వేం: వాల్తె రురో ఎక్కక!” 

re 
ow ys 

“డై రెక్టర్ గారు నిన్న "మచిలీపట్నంలో కాంపు. వార్ని ఇక్కడ కొచి 

కలుసుకోమని రాశారు, ఇందాకే ఆయన నెల్లూరు వెళ్లారు. నన్ను హెదరాదాద్ 
యం 

అర్జంటుగా వెళ్ళమన్నారు. మరు రావడం, ఛార్జి పుచ్చుకోవడం. నన్ను రివ్ 

చెయ్యడం ఇదని అల ఆలా సుంచి, ముందుగా హైదరాబాద్లో ౩ పెటబోయే : పయి 
ణు 

అభైకి స సంపాదించాలి. 

“ఏం మనిషివయ్యా, డ్యూటీమీద వెడుతూకూడా సెకండ్ 
ఎ క్కేశా పు!” 

“మొన్న టపాలో వచ్చాయి సార్ ఆర్జర్స్.... ఇక్కడిదాకా ఫస్క్లాస్ 
తోనే వచ్చాను. ఇక్కణ్నుంచి హాదా దాచాదుకి ఇంత త క్కువ వ్యవధిలో _ ఫ ఫస్ట్ 

క్లాస్ మాట అటుంచి. పెకండ్ క్లాస్ దొరకడమే గగనం అయిపోయింది!” 

ఆరునెలలయితే నేం? తంతే గార్గెగంపలో పడ్డట్టు హైదరాబాద్లో 

పడ్డాడు. మామగారికి పెద్ద బంగళా వుంది. రెండు కార్లు, ఒక జీపు ఉన్నాయి. 

శ ఆరునెలల్లో జిల్లా ఆఫీసర్ పోస్టునుంచి అసి సెంటు. డ్రై రెక్టర్ (పమోషన్కు 

రూట్ వేస్తాడన్నది ఖాయం. అక్కణ్నుంచి మళ్ళీ జిల్లాలకి రానక్కా ర్లు, 

డిప్యూటీ డై డె రెక్టర్ అయితే తప, అప్పుడే నా, అప్పటికి హైదరాబాద్లో 

ఉండదే ఇద్దరు డిప్యూటీ డై శెక్టర్లలో ఒకణ్నీ (ట్రాన్స్ఫర్ చేయించేసి తను 
హైదరాబాదులోనే వుండిపోగలడు.... 

“విజయనగరం బావుంటుంది సారో అన్నాడు రఘురామ్. 

“వేస్తున్నాడు వల!” అనుకున్నాడు రామచం(దరావు. 

“కొత్త జిల్లా, పెద్దగా వర్కలేదు.... భవనానికి స్తలం చిక్కింది. 

బిల్లింగ్ కట్టడానికి డబ్బు కూడా శాంక్షన్ అయింది. టెండర్లు పిల్మాం...* 

చెప్పుకుపోడున్నాడు రఘురామ్. 
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“ఐస-కీఇలాంట ప్పుడు నీలాంటి యువకులు అక్కడుండి డిపార్దుమెంటుని 

పటిషం చే సే బాగుండేది.” 
లు (re 2) 

క్రింది వు దో్యగాల్లో ఇంకా చాలపరకు భర్తీ చెయ్యవలసిన పనుంది, 

తాలూకాలో జూనియర్ ఇన్ స్పెక్సర్చ్ని వేసే నిమిత ౦ 
గ రు అణాల 

“అయ్య వావోయ్. ఇప్పుడా పెంటంతా ఎ; 

అంచేత నాకు ఈ (ట్రాన్స్ఫర్ ఎలాగైనా తప్పిపోతే బి బావుండునని వుంది. పైగా 

మా అమ్మాయికే పెళ్ళి కుదిరింది, నెల్లాళ్ళలో ముహూర్తం! మా అబ్బాయికి 

ఉద్యోగం రావాలి. ఈ రెండూ నేను కాకినాడలో ఉండగా అయిపోతే చాలు 
నని చూస్తూ పుంటే, ఇంతలోనే పిడుగులా వొచ్చింది, ఈ దిక్కుమాలిన టాన్స్ 
ఫర్ ఆః 

రఘురామ్ అతన్ని పిచ్చి వాణ్ని చూసినట్టు చూశాడు. “కొంపతీసి 

ట్రాన్స్ఫర్ ఆపించుకోడానికిగాని హైదరాబాదు వెళ్తన్నారెమిటి?* అన్నాడు, 
a] 

రు” అసి రామచం(దరాపు నెత్తి కొట్టుకున్నాడు, 
అలాని న 

ఈట్రుయిపోయంది! .... ఏడిదగ్గరా నాగుట్టు!” అనుకుని మొహం వేలేశాడు 

రామచం(దరాపు. 

“సార్! మీరేం అనుకోకపోతే, కొంచెం లైటు తీసే ససాలూా! కాసేప్ప 

నిదపోతాను” "పె బెరుమీద ఆసామీ అడిగాడు. 
మ న 

“పయో్య, ఎంత మాట'” అని రఘురామ్ లెటు తీసేశాడ 
మ్ 

సికిం దాదాదులో దిగిపోతూ, రఘురామ్ అన్నాడు! “సరే_ ఎలాగా 

ఇంతదూరం వొచ్చారు. చెయ్యవల సిన (పయః త్న మేదో చెయ్యండి. మీ (టాన్స్ 

ఫర్ తప్పిపోతే మేవ సంతోషం అని తెలుస్తూనే వుంది. కౌని నాకు మాతం 

దానిసల్ల ఇబ ౦ దెమీలేదు. అది మీకూ తెలుసు. అక్కడ మమ్మల్ని. కాకపోతే 
మరొకర్ని వేసారు నేను ఒ. ఎస్. డి. గా జాయిన్ కావాలిగనక, అయితే 
మీరు విజయనగరంలో జాయిన్ కావడానికి కూడా ఏమీ సం దెహించనక్క ర్లేదు. 

అకుడ ఆంజనేయులని పి. ఏ. ఉన్నాడు పుహోామ్భుత మై మెన వ్యక్తి, మీరేదో 

అమ్మాయి పెళ్ళి అబ్బాయి ఉద్యోగం అను షో భయపడిపోతున్నారు. నిరగ 

మాటంగా అతనికి మీ సమస్యలు చెప్పెయ్యండి. కంటిలో నలుసు తీసినట్టు 

కాలో ములు తీసినట్టు, చెపతో గులిఘ తీసినట్టు, అపే మాటాడితే ఇ స్త్రీచొక్కా లి 
ంం సక్, 

శఃగని తో లేసినట్టు_ అన్ని పరిష్కరించేసాడు, నమ్మండి. 95 
2 pa లి ల్స 

మిద వొలీన 

శశ) భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ఈక స్ఞారి ధా ఏంత వాడవయ్యావురా!ో అనుకొన్నాడు రామచం్శదరావు, రఘు 

రామ్ తనని అక్కడికి లాగే (పయత్నం చూసి. 

3 3 3 

"పెళ్ళిచేసి చూడు!” అన్నారుట పూర్వులెవరో ను. మరి ఆ రోజుల్లో 

అంత కష్టంగా ఉండేదేమో అనిపించింది రామచందరావుకి, అంతా సవ్యంగా 

జరిగి పోయాక. 

(టాన్స్ఫర్ తప్పదు. అని రూఢి కాగానే కాకినాడలో శన పి.ఏ గా సని 

చేస్తున్న నారాయణరావుతో ఉత్తరం రాయించాడు, విజయనగరంలో తన పి.ఏ, 

గా పని చెయ్యబోతున్న అంజనేయులికి. ఏలుంపే ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళమని. 

అంతే, మర్నాటికల్లా వాయుప్పు తుడిలా వచ్చి వాలాడు ఆంజనేయులు. 

రిలీవ్ అయిన మర్నాడు బయలు దేరి వచ్చెయ్యడానికి కారు,లారీ. ఏర్పాటు 

చేసేశానన్నాడు. మీరు అక్కడికి వచ్చేలోగా, వుండడానికి ఇల్లు సిద్దం. అని 
హామీ ఇచ్చాడు. 

“వమ్హృర్రి పెళ్ళి ఎక్కడ చెయ్యాలయ్యా” ఆన్నాడు రామచంద్రరావు. 

“ఏమిటి. విజయనగరంలో పెళ్ళిశ్ళే జరగడం లేదంటారా సార్?” 

అన్నాడు చిరునప్ప్వుతో ఆంజనేయులు, 

“అదికాదు, ఏవాహానికి వేదిక కావాలి, విడిదికి వసతికావాలి.... నీళ్ళు, 

పాలు సరుకూ, సబ్బరా, వంటవాభ్ళ, పనివాన్ళ ఇదీ అదీ ఎన్ని (ప్రాబ్లెమ్స్! 

వియ్యాలవారు దాదాపు వందమంది వస్తారు, అంతా ఒకేరోజున ఒకే వెయి 

నొలో మళ్ళా గుంటూరు వెళతారుట. అందరికీ ఒక్కసారి రైల్లో రిజర్వేషన్లు 

ఇక్కడైతే సర్యార్ ఎక్ షపెస్ వుంది! ఎక్కించెయొ్యొచ్చు అనుకున్నాం. 

బోలెడు పట్టుబట్టలూ అని పెడదామని వొ ప్పేసుకున్నాం. వాళ్ళతరపు నగలన్నీ 

కూడా మన్ముల్నే చేయించేమన్నారు. ఇంకా పట్నాలవారి షాపులో చెబుదామను 

కొంటున్నాం.... ఇంతకీ నేనింకా సొమ్ము రెడీ చేసిపెట్టుకొ నేలేదు.... ఏమిటో; 

అంతా గాభరాగా ఉందయ్యా...” 

ఆంజనేయులు మొహంమీంచి ఆ చిరునవ్వు పోలేదు. “సార్ అన్నీ 

నా కొదిలెయ్యండి! మీరు పీట్ల మీదప్పుడు పీట్లమీద; మిగతా మైమప్పుడు కుర్చీ 

లోనూ అలా కూర్చోండి. అన్నీ ఆలా జరిగి పోతాయి!.... ఇక్కడున్న సై 

అక్కడా స్యతాలున్నాయి. ఇక్కడ సర్కార్ ఎక్స్పెస్ వుంచే, అక్కడ 
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ఈస్టుకో స్తు ఎక్స్పెస్పుంద్కి ఇక్కాడి పట్నాల వారుం"పే అక్కడ నాగులకొండ 

వారున్నారు. ఇక్కడ మీ పి. ఏ గా నారాయణరావుంపే అక్కడ ఆంజనేయు 

లుంటాడు 1” 

._ అంతా ఒక తియ్యని కలలాగ గడిచపోయింది.. దాదాప్ప ఇరవై 

ఎనిమిదివేల ఖర్చయినట్టు తెలుస్తోంది అన్ని టికి కలిసి, అందులో తను తెచ్చి 

ఇచ్చింది పదహారువేలు. అంతే.... తను ఐదారుమంది పి. ఏ. లను చూశాడు, 

కాని ఇలాగ ఎక్కడా లేదు! 

“మీకు తెలియాలి కాబట్టి చెబుతున్నాను సార్. ఇదుగో ఇతను. మన 

ఆఫీసు బిల్లింగు కే శాయికృష్ణ పట్నాయక్. బిల్సింగ్ సాండర్హ్ అన్నీ ఆర్, 
a) (ని ల (20) (యె య a) 

అండ్. బి. ఇంజనీర్ల చూసుకుంటారనుకోండి. కాని ఫెనల్ బిల్లు మనద్వారానే 
వెడుతుందండి. అందుకని త్రమర్ని చూద్దామని వొచ్చాడు.” 

“అంతే సార్! అన్నాడు ఆ శాయిక్ఫషపట్నాయక్ . అమాయకంగా 
౭9 

మొహం పెటి. 
రు 

0 0 0 

కరా నియర్ ఇన్ స్పెక్టర్ పోస్టులు ఇదివరకు నింపినవి కొళ మొతం 

పధ్నాలుగు ఖాళీలు సార్, ఎంప్లాయ్ మెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్ వారు ముప్పయ్యెనిమిది 

మందిని పంపారు, రిజర్వేషన్ పోస్టులు నాలుగు సార్. అవికౌక పదిఖాళీలు 

సార్, తమరు సెలక్షర్ చేసినట్టు ఆర్డర్స్ చేసిన ఈ పదిమందిలో శాయిక ష్ట 

పట్నాయక్ గారి కేండిడేట్ ఒక్కడే సక. లిస్టులో ఈ యిద్దరూ మాతం 

ఫర్నిచర్ కాంటాక్టర్ అస్పలన్యామిగారి తాలూకు సార్, “వారిచేత తమ 

దర్శనం విడిగా చేయిస్తాను సార్. అయిదుగురు ప్యూర్ మెరిట్ మీద వొచ్చిన 
వాళ్ళు సార్, ఒకరేమో తమ అల్లుడిగారి క్లాస్ మేట్ సార్...” అని వివరం 
చెప్పాడు ఆంజనేయులు. ఒక కొత్త బ్రీఫ్ కేసు టీపాయ్ మీద రామచందరావు 
వైపు గొళ్ళాలు పెట్టి ఇలా తెరిచి అంతలోనే మూసేసి. ఆయన కళ్ళు జిగేల్ 
మనడం సహించలేని వాడిలాగ. “ఇక మిగిలిందినేను చెప్పిన కాండిడేట్ సార్” 
అన్నాడు మామూలుగా. 

“అతన్ని నేను (డావ్ చేసే సేద్దామనుకున్నాను. కాని మీరెందుకో పటు 
ళు 

బట్టారు మరి” అన్నాడు రామచంద్రరావు కళ్ళు జిగేల్మనడం వల్ల కాబోలు, 
మాట మె త్రనై. 
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pr “తమరు దానికి నన్ను క్షమించారి సార్.... ఎందుకంటే ఈ కాండిడేట్ 
మామగారు విశాఖపట్నంలో ఒక పెద్ద సంస్థలో పెర్సనల్ ఆఫీసర్ సార్, 

అక్కడ మన జగన్ బాబుకి _ అదే అబ్బాయిగారికి. ఉద్యోగం కోసం గట్టిగా 

(పయత్నం చెయ్యమని చెప్పారు కదండీ.” 

ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవర్ని యెలా యెలా పడతాడో తెలీదు. అంతా అయి 

పోయాక గానీ తన స్కీ మేమిటో చెప్పడు, ఆపన్లు చేయించడానికి సామ దాన భేద 
దండో పాయాల్లో దేన్ని అవలంబిసాడో అసలు తెలియనిన్వడు, అమ్మబా బోయ్, 

వీడు రాజకీయాల్లో వుంపే రోజుకో మంతిని మార్చిపా రెయ్యడూ అను 

కున్నాడు రామచం(దరావు. - 

పోనీ అస్టమానూ తిరిగినబ్లూ ఉండడు మరి, పి.ఏ. అన్న తరవాత 

ఆఫీసును కాసుకొని కూర్చోవాలికదా. అక్షరాలా అంతే చేసాడు.అయితే “ఫోను 

రాక్షసుడులా ఆఫీసులో వుండే తొమ్మిది గంటల్లోనూ అయిదువందల నిమిషాలు 

ఫోనులోనే వుంటాడు, ఆ మిగిలిన నలభై నిమిషాలూ తనదగ్గర “అత్యర్షంటు”, 

“యమర్హెంటు” “అర్జెంటు”, “ఆడ్నరీ)_ కాగితాలమీద సంతకాలు తీసుకోడానికీ 

“స్సీకి డానికీనూ! 

0 0 0 

“ఆ అమ్మాయిని ఇన్నాళ్ళూ సరిగా చూడనేలేదు ! ఘోరంగా మిస్ 

అయ్యాను!” అనుకున్నాడు రామచందరావు.ఆడిట్ పార్టీ వాళ్ళు తమ అభ్యంత 

రాలన్నిటికీ రాతికి రాతి సమాధానాలు కావాలని పట్టు పట్టిన ఆరోజు తరవాత. 

సరిగ్గా ఆ రోజునే ఆంజనేయులు వాళ్ళ నాన్నగారికి సీరియస్గా వుందని అమలా 

పురం వెళ్ళకపోతే, ఆ సమాధానాలన్నీ తను డిక్టేట్ చెయ్యకండా అతనే 

తయారు చేసుకునుండేవాడు: ఆ అమ్మాయిని అసలు చూసే ఉండక పోదును! 
....చచ్చు పీనుగ, తనని పూర్తిగా అన్ని విధాలా “సుఖి పెట్టలేని 

పెర్సనల్ అసిసైంటు!.., 

ఫైనోగాఫరు - ఆ అమ్మాయి .... 

లీలారాణి _ ఆ అమ్మాయి పేరు. ' 

ఇరవై ఆరేళ్ళు - ఆ అమ్మాయి వయసు--- 

పొచ్చటి వసుపు. ఆ అమ్మాయి రంగు. 

పుష్టి, ఆరోగ్యం, నునుపు, మెరుపు _ ఆ అమ్మాయి శరీర ౦... 

నొజూకు, నవత . ఆ ఆమ్మాయి నడక. నడత... 
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అవును బంటో తు సింహాచలంగాడు, ఎకొంజుంట్ అచ్యుత రామయ్య, 

హెడ్ గుమసా రంగాచారిగారు _ ఇలా ఏవిథ ఏజ్ (గూప్ల వాళ్ళు.అందరూ 

ఆ అమ్మాయిని ఆశగా, ఆకరిగా చూస్తూ వుండడం అన్యమనస్కంగా నై నా 

ఆందోళనతో చూశాడు రామచందరావు. 

మొ త్తం అయిదుగంటల"సే పు కూర్చుంది తన రూమ్లో, తన ఎదురుగా 

ఆ రా, తి లీలారాణి అయిదువందల సార్ల యనా తన కళ్ళలో కళ్ళు సెట్టి చూసింది. 

పోనీ. తను అయిదుగంటలపొటూ ఆమె కళ్ళలోకే చూస్తూ కూర్చుంటే, తను 

చెప్పిన వాక్యమో, మాటో, అక్షరమో, ఆశ్చరా రక మో - ఉర్లూలాంటి ఆ 

అర్థం కాని లిపిలో రాసేసి, తరవాత ఏం చెబుతారుసాిరన్నట్లు తన కళ్ళ 

ల్లోకి (పళ్నార్హకంగా చూసింది. 

వైపు కొడుతూ బైండ్ టచ్లో తనని “బ్లైండ్ ఫోల్డ్” చేసి, (వశ్నార్థ 
కంగా చూసింది. 

తనేమైనా శ్రీ రామచందుడా ? 

అయితే, ఏమాట కామాసే _ పదేళ్ళ నాడు అమ్మాయి ఈడేరిన నాటి 
నుంచి నేటివరకు మాతం. 

ఇప్పుడు మళ్ళానా? 

అవును... ఇప్పుడేమిటి, తన బాధ్యతలు? 

ఏమీలేవు___ 

అమ్మాయికి పెళ 3 అత్తారింటికి వెళ్ళిపోయింది. అబ్బాయికి ఉదో్యగమె 

విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాడు. 

భార్య తన సంపాదనమీద, (పతిష్టమీద నెరవేర్చేసిన బాధ్యత లమీద, 

తృ పితో, గౌరవంతో రెండు పూట్లా నిదపోతోంది.. కడుపునిండా తిని! 

తనకి వయసుమా[తం ఏం మీరిపోయిందని? మొగాడికి యాభై ఎళ్లొక 
వయస్కా? 

నర్వీస్ రిజిస్టర్లో చాలా వీవరాలుంటాయి........ 

కేస్ట్_ దేవదాసీ. వెదర్ మేరీడ్__ నిడోడ్, 
బొట్టు పెట్టుకొని రంగు చీరలు కక ఈ సుందరీముణి విధవయా? ఎంత 

దుర్భం ముంత దుఃఖావ సాము! 
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అడవికాచిన వెన్నెలా? 
పరువంలో వై ధవ్యమా? 
(పళ్నార్థకా లె_ అన్నీను.... 

ఈ ఆంజనేయులుగాడితో ఎన్ని చేయించుకున్నాను! ఎంత చేరదీశాను 

పీజీ! 
ణి స్! 

వీడితో నేను చెప్పలేని మాట అంటూ లేదు.ఇప్పటివరకు. 

ఇది చెప్పగలనా? 

ఇదీ చెప్పగలనా? 

చెప్పాలి... చెప్పక వీల్లేదు... వాడ్కే వాడే, వాడే సమర్దుడు, ఏ ఏర్పాటు 
య సు 

కెనా.... 

వాడు కాలాంతకుడు, దేవాంతకుడు! అయితే అస్మదేయిదు! 

రానీ, వాణ్ని అమలాపురం నుంచి. 

అప్సి నాన్నగారి కెలా వుంది? సరెన వెవ్యం చేయించేనా? పోనీ 
(wn ప 

వ జాగ్ తీసుకురాక పోయావా? మంచి జసుపతి వుంది కడా.... అసరు సీక్రు 

బ్ముర లేదయ్యా. ఈ వయసులో ఆయన్నక్యడ ఒంటరిగా వదలి... అమలా 

పురంలో అరటితోట వుంపే మటుకు? నీ చగ్గరుం కే వచ్చే తృప్తి ఆరో 

గం తనిని అక్కడొ సాయా?” 
అ 

ఇలా మాట్లాడొచ్చు, 

పిల్ల ని చూసి పెళ్ళి చేసుకుని, కోడలిచేత ఆయనకి సేవ  చేయించలేవు, 

ఎందుకు? ఊకో వాళ్ళందరికీ అడ్డమైన వుపకారాలు చేస్తావు! నీ స్వంత 
గై 

తండిని గాలికి వదిలెసి'.... ఛఛభ! ఇదెం బాగులేదయ్యా. ఆంజనెయులూ!” 

ఇలా చొరవ చెయ్యచ్చు. ఇందులో పెద్ద చొరవ మాత్రం ఏముంది? 

ఆతను నా పెర్ననల్ అసి సెంటు. అతని వ్య కిగత వివరాలు నేను భోగట్టా 

గా శం ఆవి ల బి 

చెయ్యాలి. నా “పెర్సనల్” విషయాలలో అతని సహాయం తిసుక్ వాలి 

“ముపృయ్యేళ్ళు వొచ్చాయి నీకు. ఇంకా పెళ్ళి చేసుకో వేం? మంచి 

“ఫాదర్ ఎక్ఇపెర్_ | పే ఎక్ బనన్ లీప్ ఫిపీన్ డెస్- ఆంజనేయులు. 

నీజాడై a నీ “ఎ ల [| 

చం 'పేళాడా బాటూ... ౬. ముసిలాడు. వాడు చావడం కాదుగాసి= నన్ను 

చంపి వదిలి పెట్టాడు, పదిహేను రోజులు సెలిపు పొడిగంచేశాడు “నా పెర్చ 

నర్” అసిసెంటు! 
శ 
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ముసిలాడు ఇక్కడే సా చచ్చేడు కాదు.... అప్పుడప్పుడు కనబడుతూ 
నైనా ఉండేవాడు ఆంజనేయులు... 

ఎన్ని పన్లు బాకీ ఉండిపోయాయి! 
ఉన్. 

ఎన్ని ముఖ్యమైన పన్లు.... 

ఆర్హంటు పన్లు.. 

కశ పెర్సనల్ 99 వన్తు.... 

ఒక్కటి కాదే, వాడు లేందే! 

ఒకు. € ఎ. 

ఎలాగా ఈ పదిహేడో తారీకున ,హొదరాణాద్ లో జరిగే కాన్ ఫరెన్సుకి 

వాడు రాలేడు... 

“పైనో గాపర్ శ్రీమతి లీలారాణి పౌదరాబాదు కాన్ ఫరెన్సుకి జిల్లా 
ఆఫీసర్ని ఫాలో కావలెను” 

హద్ద్గదీ, వేసేను ఆర్షర్ .... ఛక్ ఛకా, ఫట్ ఫటా! 
అయదు వందల మళ్ళు ఇటూ, అయిదు వందల మైళ్ళు ఆటూ 

_పయాణం! 

అయిదు రోజులు కలసివుంటాం.... 

అయిదు గంటలు కాదు... 

అయిదు నిమిషాల్లో తేలిపోయింది. సమన్య! 
అయిదు వందల అడ్వాన్స్ టి.ఏ. శాంతన్ గ్. 

0 0 0 

“పి.ఏ. గారెప్పుడొసారు సార్ 

“పి.ఎ. గారైతే తమర్షి బాగా ఆర్హం చేసుకుంటారు సార్ 
ప్పి ప్ర గారుండి వుంచే ఈ పొరపాటు జరిగేది కాద్నార్.” 
$9 9 ఏ పీ,ఏ. గారితో చెప్పండి సార్, అయనా చ్చేకా 
--జొననైైదు. కాని, కాదన్లేదుగా, ... 
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అంజనేయులుతో చెప్పమంటోంది.... ఆంజనేయుర్నే అడ గమంటోంది., 

అడుగుతాను. నాకేం మొహమాటమా?........ (తొందరపడకూడదు!) 

ఇం కెన్నాచ్ళ?.... ఇవాళ ఇరనయోో తారీకు.... ఎలుండి కలొ వొచ్చే 
ఇ) ఛి 

66 స్రైం ద్ర "హెడ్డుమాస్తా గంగాచారిగారు, 

66 డా 9 
ఇసి 

“బ్బదయిపోయింది. తమరింకా ఆఫీస 

“ఏం, మీరు వెళ్ళిని తారా?” 

“అవును సార్, ఇవాళ మధ్యాహ్నం పి,ఏ.గారు ఇంటికొచ్చళారు 

వాళ్ళ నాయనగారు పోయారు కదా, సార్ ౨ 

సార్. 

“అపనండీ, పొపం...." 

యాలనుకొంటున్నాం పార్ 

సరే, నేనూ 

కంటు కాగితా 
ళా 

ఈ స్ప్ర కేక్స్ కాఫ్ అంతా వెళ్ళి పరామర్శ చే 

“ర, అదా!.... అలాగే, అలాగే తప్పకుండా వెళ్ళండి.... 

వెళ్ళిపోతాను; వాచ్ మేన్ ని పచ్చి తాళాలు వేసెయ్యమనండి.... అ 

లింకేం లేవు కదా” 

“లేన సార్ 

క్షణాలమీద నిర్హయాని కొచ్చాడు రానుచం|దరావు. 

నాలుగు సానుభూతి వాక్యాలు పలకాలి. 

స్యాంటూ, కోటూ విడిచాడు, మొహం కడుక్కుని, సబ్బు 

గుడ్డతో తుడిచేసుకున్నాడు. జీప్లో 

చీకాడు. వీధి 

తనుకూడా వెళ్ళి 

అంటు కునే తెల్లట్ తెలుపును సన్నటి 

అద 
CYS కో జి లిక డె వరి సం 

ముందే నిర్ణయంచుక్ డంవల్ల జీప్ డె9 a 

రిక్షాను ఆపి బేరం చేశాడు. 

లేకపో తేస్టనేన్యూవద్దును.” అంది 

॥ 

గుమ్మంలో కెళ్ళి ఆలా వెళ్తున్న ఒక 

“ వాళ్ళమ్మగారు ముందే పోయారటగా 

యిల్లాలు. 

“ఆర, అయినా నువ్వెందుకులే! అతనేం మన చుట్టమౌ, బంధువా? మన 

కో మనిషిగా కలిసిపోయా డనుకో.... అయితే మ్యాతం? అది అతని 

లంకే! మన పొజిషన్లో యెవరుంటే వాళ్ళతోనే అతనలా కలిని 
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“మురేవుండీ.... పాపం, మంచివాడుగో 
“ఆఫినులో వాళ్ళంతా వెళ్ళారు.... మనలో ఎవరో ఒకరు వెళ్ళకపోతే 

బాగుంతదు.... చిన్నబుచ్చుకుంటాడు .... అంచేత నేనే ఒళసారి వె వెళ్ళి ప పలకరించి 

వచ్చేద్దామనుకొంటున్నాను....” 
Ee ల | 

రామచం(దరావు వెళ్ళేసరికి ఆఫిసు శాఫ్ అంతా ఇవతలికి వచ్చేస్తు 
లు 

న్నారు, 

అయినా ఆంజనేయులు ఉండే ఇల్లు రద్దీగా నే వుంది పరామర్శకు వచ్చిన 
వాళ్ళతో. 

అక్కడ ___ 

నా 
లీ జ నిల్చున్న వాళ్ళు, కూర్చున్న వాళ్ళు, వరండొతో అక గ్రాడౌ అక్కడా 

కొద్ది శబంతో మాటాడుకుంటున్న వాళు కం[టాకరు. పాత ఆఫీస్ బిలింగ్ ఈ యు య oo శ అయా a 

యజనూని. ఇరుగు పొరుగు వాసం దగ్గర తాలూకాల ఉదో్యోగులు. కొద్దినుంది 
బంధుపులు మూడొ ఉన ఎటున్నారు... 

ఏ ఒక్కరి మొసహాం చూసినా . అంజనేయులిక వొచ్చిన కష్టం సట్ల నిజంగా 

సానుభూతి కలిగిన వాళ్ళలాగే ఉన్నారు.... ఒక్కసారి రానుచంనరాపుకి ఒళ్ళు 
గగుర్పొడిచింది. కొని వెంటనే అతను | ఏముందీ “హల్లో; 

మిష్టం ఆంజనేయులు! చాలా విచారకర మేన వార్ష, .. నేను షాకయ్యాను, ఆ 
రోజు సీ శుల్ళిగాం చూసి... సానం. మీ ఫాను. = గట్టగా అరవై ఎళ్ళ 
లేవటగా.... ఇట్ వెరీ అన్ ఫార్చునేట్.... మరేమిటి సంగతు లు? మీరెంత 

మంది అన్నదమ్ములు? హౌ అబౌట్ సిస్టర్స్? నువ్వు పెద్ద కొడుకువి కాదను 
కుంటా నే__పహోన్లె. ఆ పిఫంగా కొన్ని దాధ్యతిలు తగ్గాయి "నీకు = మనా. నారి 
పిస్తుంది... మీ హదరొకి జబ్బుగా ఉందని తెరియగానే అయన్ని నీ దగ్గరికి ఈ 
వూరు తీసుకొ చ్చెయ్యువలసింది. పూర్ సోల్... ఇంతమంది ఉండీ కూడా ఒంట 
రిగా పోయినాడు... ఐయామ్ సో సారీ తొంజనేయులు! .... అయితే ఏమిటి? 
ఆఖరి చూపు కనీసం నీకె చనా దక్కి ౦వా ఐసీ. ఇట్స్ పర్శ.. పోనీ ఆనీ 

pen] Wm శ క" గురంచి సఇషం:గా విల్లు రాశాడు కేదా. అందువల "హిడేక్ ఆగింది ఎప 
on న తగ్గింది... ఎనీ వ 

లలో, ల ఆశా కి ల శె ల డొ సు జ” ae] జ ను ఇ ర్యంగా ఉండాలి... లాటాఫ్ రఖఅ ఎ హెవన్,...... . ఆఫ్టరాల్, డెత్ 
ల జ 93 క ఆ శ ఇ న . ఈజ్ కౌమున్.... బుక్క అతీరం కూడా మర్చి పోకుండా. 

భు రామచ్ ౮వరాప్పు పూటిలు tg © ఏంటూ, ఘధ్యత్రో సమాధానొలు చెబుతూ, 
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అంజనేయులు అతన్ని లోపలి గదిలోకి తీసుకు వెళ్ళాడు. చక్కటి ఆ గదిలో, 
మిక్కిలి సదుపాయంగా, సౌఖ్యంగా కూర్చున్న దామచం( దరావు అక్కడొక 

వింత (పపంచాన్ని చూసేడు... 
బోలెడు పుస్త్సకాలు.___ 

ఎన్నో బహుమతి వస్తువులు... 
మరెన్నో కానుకలు... 

గోడలకి మంచి పెయింటింగులు. 

అవసరాలు, సౌఖ్యాలు, విలాస వస్తుపులు; అన్నిరకాలూ పున్నాయక్కడ, 

ఆ గదుల అలంకరణ పాతదే అయినా హుందాగా వృంది.... 

“అదలా వుంచు. నీ మంచితనం కారణం గానీ, నీ పనివాడితనం 

కారణంగా నీ. ఇవాళ నీ యింటికి వచ్చిన జనం. ఇన్నిరకాల వాళ్ళు ఇంత 

మంది! వీళ్ళని చూసేసరికి; వీళ్ళ కళ్ళలో నీమీన కురుస్తున్న సానుభూతి చూసే 

సరికి, మీ నాన్నగారు పోయినందుకు నాకు నిజంగా కలిగిన ఏచారం అంతా 

పోయిందనుకో! ఒక్క సారిగా నువ్వు నా పెర్సనల్ అసి స్టెంటువి, ఇంత జన 

(పియుడివిగా, అజాత శ్యతువుగా పున్నానని నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. 

దానికి కారణం నాకు తెలుసు. నువ్వు యెవరు. ఏమి. అడిగినా తప్పకుండా 

యిస్తావు, చేస్తావు! నాకు నిజంగా గర్వంగా వుందనుకో!” (నాకు కొంచెం 
అసూయగా వుంది అనేమాట మింగెయ్య గలిగినందుకు కూడా ఆనందిస్తూ) 

అన్నాడు రామచ౦(దరావు. ఈ ధోరణి యివ్వ్పుడు అవసరం. అతన్ని కొంచెం 

కీర్రించడంవల్ల ఒక ముఖ్యమెన “స్వంత” పని నెరవేరుతుంది. 

“అంతా మీ వంటివారి దయ సార్, నాదేముంది? కేవలం నా వుద్యోగం 

మీద (శ్రద్ధా, నా అధికారులమీద భ క్రీ; అంతే!” అని పక్కకి చూశాడు ఆంజ 
నేయులు. 

[ఏ సంజ చెప్పిందో, ఏ సం దేశం విన్నదో, సైనో(గ్రాఫర్ (శ్రీమతి 

లీలారాణి, _పస్తుతం కష్టంలొ వున్న అంజనేయులికి ఒక సాంసారిక నెచ్చెలిలా, 

నిరాడంబరమైన వేషంలో రెండు సొసర్ల లో రెండు కప్పులతో కాఫీ తీసుకొని, 
ఆ సమయానికి ఆ గదిలో అడుగు పెటింది] 

రామచం[వరాపు ఆ నిరాడంబర వౌందర్య్థం కూడా ఒక కళాకారుడి 

కుండే ఆశా సరిశీలనతో ఆస్వాదించి కాఫీ అందుకొన్నాడు .... 
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ల 

“అయితే సారో, నాదొర్క మనవి” ఆంజనేయులు మాట్లాడడం _పొరం 

భించాడు; కాఫీ కప్పు పక్కన పెటి. “తమరున్నారండి! తమరు రామచంద్ర 
ధా లట 

రాపుగారండి. నేనున్నానండి' చేను ఆంజనేయుల్నండి. నేను మీ 'సేవకుణ్ణండి. 

నేను మీ భకుణికూడానండి. అలాగే ఆ శీ రామచం( దులవారున్నారండి! వారి 
నలో (©) 

భక్సుడూ వారి సేవకుడూ అయినటువంటి ఆంజనేయస్వామివారున్నారండి, రామ 

ఖ్ క్రిలో, రామసేవలో ఆంజనేయుడికి సాటి మరెవ్వరూ లేరండి. అయితేనండీ; 

ఆంజనేయుడి భకులు అంజనేయుడికీ ఉన్నారండి. ఆంజనేయుడి దేవాలయాలు 

ఆంజనేయుడికీ ఉన్నాయండి. శ్రీరామచం దుల జా రు ఆంజనేయుడి సేవలు ఎన్న 

యినా ఆశించవచ్చూ పొ ందవచ్చూ గానండీ; ఆంజనేయుడి త పొఫలాన్ని గాని 

అందుతో వాటానుగాని అశించకూడదు గదండీ!” అని నమస్కారం రాను 

చం[దరాపువై పూ ఆపేకగల చూపు లీలారాణి ణీవె పు పెట్టాడు. ఆంజనేయులు, 

“ఆహాహా! ఏమి నిజం చెసే ప్పవయ్యా'” అని అక్షరాలా చెంపలు వేసు 

కున్నాడు; “ఆంజనేయ భకుడు” రామచం(దరా వు. 3 
[pn 0) 

[కీ ర్తిశేషుడు సంకు పాపారావు అలవోకగా చెప్తూ ఉండే అనేక జీవిత 
సత్యాలలో ఒకటి విని ఈ కథ రాయకుండా ఉండలేకపోయాను. మా అధికారి 

తిరుపతిరాజుగారు నన్ను పిలిపించి ఈ కథలోని అధికార వ్యవస్తపట్ల నేను 

వ్య క్త్రపరచిన పరిశీలనాళ క్రి తనుకెంతో సంతృప్తిని కలిగించిందని చెప్పడం. 
విశేషం. 



(“స్వాతి చూసవ్యతిరు నూర్చీ 19797) 

అరగంటయింది బ్యాంక్ తలుపేసేసి, 

ఇనకలికొ చ్చేవాళ్ళు నోట్లకట్టలు నిండిన హ్యాండ్ బ్యాగులతో (పీప్ శేసు 

లతో, రుమాళ్ళతో. జేబులతో ఏజెంటు గారి రూమ్లోంచి వస్తున్నారు. లోపలికి 

ఎవరూ వెశ్ళేవసక్తేలేదు, 

“అనవదంటారా నర్శింహారావుగా రూ?” 

“మీకెందు కలాగుండండిచెపాను!” అని పదోసారికాబోలన్నాడు. ఆర్, 

అండ్ బి. అఫీసు గుమస్తా నర్పింహారాపు, అతని చేతుల్లో వున్నాయి నాలుగు 

లక్షల రూపాయల విలువగల నా బిల్లులు అనాడు. 

“రేపుకదా ఏపిల్. ఫస్టు? ఏళ్ళు మనన్ని ఇవాళ్లినుంచే పూల్ చేస్తున్నా 

రేమిటి ఖర్మ?” అని జోకుతో మళ్ళా అశాంతిని వెలిబుచ్చాను- 
“ఏంటండి కంటాక్షరుగారూ !ఇవాళకింక మూసిస బ్యాంక్ తెరవ 

నపేనా?* పక్కనుంచి ఎవరో అడిగారు. తిరిగి చూశాను. అతని పెరు మరిచి 

పోయాను. ఎలెక్ష్రిసిటిటోరు ఎస్, ఈ, ఆఫీసులో యూడిసీ, 

“మీరొ చ్చేరేమండి కాష్కి? ఇవాళ వేంకటావుగారి పేర్ను ఎండార్స్ 

చేస్తామన్నారే మా బిల్లులు?” అన్నాను. 

“అక్కడా ముప్రైయారు వేలదాకా రావాలి.... “అందరికం బతక 

బిల్లు సారొ మీది! మీరు శేస్తరండి, సేమెంటుకి. ఇవాళ కోటిరెడ్డిగారిదీ జంబు 

నాధన్ గారిదీ, ఇంకా కొందరిదీ, మొ తృంపదహా రులక్షలకి పైగా వున్నాయి, 

అని చెప్పేరు వెంకటావుగారు ఈ ఉదయం. దానికో నేను.” చాబ్బాబూం-- 

ఆ బిల్లులతో పాటు నాదీ మీపేర్నే వేసుకోండి. నాకు సొమ్ము యివాళ రాతికే 

కావాలి” ఆని మొరపెట్టుకొని మొత్తానికి ఆయన్ని వొప్పించేను. 

“మీ బిల్లు ఆయన పేరనే వుంది 

“వురి ఆయన కనిపించరే?” 

“ఆయన మళ్ళీ ఆఫీసు కెశ్ళేరు.” 

“అసలు బ్యాంకు కొచ్చినట్టు కనబడ దె?” 
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జ జ్యాంకుడాకా రాలేదు. జంబునాథన్గారి మూడు బిల్లుల్లో వొకదాని 
మీద (చెజరీలో ఆబ్ జక్షన్ పడింది. అడి పట్టుకుని మళ్లీ ఎస్, ఈ. గారి 
సంతకాలకోసం వెళ్లారు,” 

“మిగతావి పాసయ్యాయా? వాట్లో నా బిల్లుంది అన్నాను. 
“మిగతావి పాసయ్యాయి. అవీ వెంకటావు దగ్గరే వున్నాయి" 

పాస్ కాని బిల్లుకోసం అయిన విల్లులుకూడా ఆఫీసుకి పట్టికెళ్ళడ మేమి 
టండి; మరీ అన్యాయం కాకపోతే!” అని విసుక్కున్నాను. 

“బిల్లులే మో ఆయనదగ్గి రుండి పోయాయి. బా్యాంకువాశ్ళే మో తలు ప్పలు 

సేనుకున్నారు. ఆయన వొచ్చే దెప్పుడు,  శజరీలో పాసయ్యే దెప్పుడు; 
౦కులో (_పెజెంట్ చేసేదెప్పుడు; కేషయ్యే చెప్పుడు?” అనికూడా అనే 

/| 

gy గ గ్ర ఆ 

0 0 0 
(సతి యేడూ మార్చి 31 నాడు ఠంచన్గా మధ్యాహ్నం రెండుగంటలకి 

బ్యాంకు తలుపులు మూ 'సెయ్యరు, లక్షలకొద్దీ రూపాయల బిల్ఫు ఆరోజు కాస్ 

అవుతాయి. అవి ఉద్యోగుల జీతభత్యాలూ కావచ్చు. కౌం్యటాక్టర్ల విల్చు 
కావచ్చు, కంటింజెస్సీలు కావచ్చు. 

కీకలమీది కొచ్చేకాదా బిల్లులు తయారుచెయ్యక ఏంచ్చేస్తారో. అను కునే 
వాణ్నీ... మా నాయనగారు కౌంటాకులు చేసిన రోజుల్లో 

అ యం 

గుమసాలదీ కాదు తప్పు; అధికారు లదీ కాదు. 
ఎన్నో శాంక్షన్లు మార్చి 20 నుంచి 28 వరకు గల దినాల్లో వస్తాయి. 

గొ న్ని29. కూడా వసాయి!.... .... మార్చి 24 [పాంతంనుంచి ర్యాతీ పగలూ నిస 
వసి, బిల్లులు తయారు చేస్తారు గుమాసాలు; వాటివల్ల ఎవరికి లాభ మో వాళ్ళని. 

టుకుంటూనూ, అందులో వాళ్ళ సహాధ్యాయు లే వుంటారు , స్యంత అదిళా దే చీ 
cn? 

ఏంటాచణు, నొలాంటి కాం టాకర్లూ వుంటారు. 
క్ టం 

ఎవరికి తస్సవు తిట్టు, 

ఐతే ఎవరి బిల్లూ అగిపోదు. 

గదుగా మారడమూ జరుగుతాయి. 
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శాంక్షన్ లు ముందుగా పంపడానికి “ఫ ఫండ్స్” వుండవు. సెంటల్ గవర్న 

మెంటు (గాంటో, అప్పో మార్చి 15 దాకా రాదు. ఆ తరువాత హెదరాబాదు 

శె క పేరియట్లో ఆయా డిపార్డు మెంట్ల అధికారులు. "ఆర్థికశాఖ శంక " 

శాంక్షన్లు విడుదల చెయ్యడం అక్క-జ్డుంచి జిల్లా 

కాపీలు రావడం, ఇన్నీ అయినా డె డై రెక్షరెట్ ఆఫ్ _పెజరీస్ అండ్ అకాంట్. 

ద్వారా జిల్లా (చెజరిలకి ఏడిగా వాటి కాపీలు రాకగోకే బిల్లులు (శుజరీలో 

పాస్ కొవు. 

అయితే ఏది ఆగిపోదు. అలా జిలా ఆ ఆర్షర్చు 31 మధా; హ్నం మూడు 

గంటలకి వొచ్చినా, ఏ విల్లూ వదలకుండా అన్నీ ప్యాప్ చేసేసారు (శజకి 

వారు, అన్నిటికీ కేష్ యిస్తారు బ్యాంక్ వారు. 

ఏపిల్ ఫస్టు ఉదయం వరకు యిచ్చినా సరే, ఆ వల్లు లన్నీ మార్చి 3| 

డేబుక్లో కే వెళతాయి. వ్మపిలుఫస్టున, ఆ తరువాత_పాత్ర ఆర్థిక సంవత్సరపు 

శాం ంక్షన్ల బాసతు బిల్లులకు కేష్ యిన్యరాదు, 

ఈ ఏడాదీ అంతా సవ్యంగానే అయిపోతుందనుకున్నాం. 

అయితే_రాష్ట్రం మొత్తంలో _చభుత్య కారా శ్రిలయాలన్నీ మొన్నటికి 

నాలుగు నెలలపాటు గుమాస్తాలు లేకుండా నడిచాయి. నూటదిపదహోరు రోజులు 

మ్మెచేసి మార్చి 26న ఉద్యోగులు తిరిగి డ్యూటి టీల్లో చేరారు. 

మూడు నెలలనుంచీ జీతాలు లేక ఆపురావురోని వున్నారేమో, ముందు 

వాళ్ళ జీతాలు బిల్లు చేసుకున్నారు. “మా విలు సంగతేమిటని అడగడానికి 

కూడా నోరు రాలే దెవరికీనీ, 

అక్కడికి 28 అయింది. మూడు నెలల జీతాలు పట్టుపని (పతి చిన్న 

గుమాస్తా, పెద్ద గుమాస్తా, హెడ్ గుమాస్తా, సూపరింటూ, మేనేజరు.28న 

ఇళ్ళకు వళ్ళి ఇంటి చుట్టూనూ, వూరు నలమూలలానూ వున్న అప్పులు నిష్పత్తి 

అనుపాతం చూసుకుని “సివాడా చేసుకున్నారు. 

29 ని వాళ్ళు పన్లోకొచ్చినా మధ్యాహ్నూందాకా ఎవరెవరికి ఎంతెంత 

అప్పు మిగిరిపోయిం దో చర్చించుకోడంతో స సరిపోయింవె, 

29 రాతి, 30 పగలూ రాతీ, 31 పగలు. ఇళ్ళ "వె కుండా వబ్రిలులు 
| న్ ౧ 

తయారుచేసి వాటికి అవసరమయిన ఇతర కాగితా జత పరచి, సంతకాలు 

"పెటి ట్రెంచుకుని. ఒక మహాసం_పదాయాన్ని తుంచఎత పృకండా ఆచరించారు గుమా 

సాలు. వా వారికి జోహోర్లూ; వందనాలూ ఎన్ని అర్చించినాణచాలవు.... 
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కాని ఈః బిల్లులన్ని ఇవాళ శేష్ కాకపోతే. 
రం 

వాళ్ళకి మేం అవికూడా అర్బ్చించం 

కే తీరవు, మరి... 
న్. f 
రసా వై Me EF 

చొరవ చేసుకుని ఏజెంటుగారి రూమ్లో దూరాను. మెసెంజరు నన్ను 

అడ్డుతూ పడ్డ చిరాకు ఆయన కళ్ళపడ్డాది “ఆయన్ని రానివ్వవోయ్; అప్పా 

రావూ! ఆయన వేరేపనిమీద ద చొచ్చుంటారు. ” అన్నారు ఏజెంటుగారు; నన్ను 

కూర్చోమని సంజ్ఞచేసి; హె డ్ కా శ్రషియర్ తెచ్చిన సెట్ మెంటు ఏదో టిక్ చేస్తూ, 

నేను చిరునవ్వు మొహాన పులుముతుని “సారీ సార్, నేను వేరేపనిమీద 

రాలేదు. అదేపనిమీద వొచ్చాను. నొవి ఐదు లతల రూపాయలు వుండి పోయాయి 

ఈ ఏడాది. ఖర్సేమటోగాని అన్ని తలుసవతలే వున్నాయి” అన్నాను. 

సొంకీ.అఆనడంలో “నరి”ి అన్నారో తెలీళదు; “సారి” అన్నారో 'తెలీ 

వెయ 

నరు పర్మిట్ చెస్తేంఎ. పి. ఎస్. ఈ. వీ. నుంచి ఇద్ద ఏ; ఆర్ .అండ్ 

వొకరు.జడ్, పి. నుంచి ఒకరు.మూడోకంటివాడికి తెలీకండా లోపలి 

“అబ్బెబ్బే-అ దెలా కుదుర్తుంది? అలాంటప్పుడు మీడ ముందే జాగర్త 
ఎవి | జి 

పడుండాలింది. నా పీకలమీద కొసుంది అలాంటి పను చేసెను. వెళ్ళండి 
వ అటే (ng) Me) 

వెళ్ళండి...” అని ఆయనలేచి నిలబడిపోయాడు. 

మెసెంజర్ అప్పారావు నావేపు పొగరుగా చూశాడు. 

“కవెక్టరుగా స రాయలెదా సార్, బ్యాం రక్ తెరిచుంచమని?" అన్నాను 

తోపలవున్న నూటయిళ వె మందికాక, పెనున్న రండువందలమందినీ, _(దెజరీలో 
య ణం 

గిరికీలుకొడుతున్న యాఖె మందినీ తలుచుకుని, 
“కరఠెకరుగారు రాయలేదు; ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు . కనీసం మేం ఫోన్ 

రు 

శా ఆల, “££ డో న చ 
పు ల వాచ ( శ 0౯ లీ అన్నం చెయ్యడంళదు 

అం 'సే.కవెకల్గారేం చేసున*, టు” 
రు అజాత వర్త * 

ఎనభెలకల రూపాయల విల్చు ఇవాళ ఎన్కాష్ కావాలని ఆయనకి 

తెలుస్తుంది,ఇటువంటి సమయంలో ఆయన మౌనం వహించడం కష్టంగా ఉంది, 
గాది 

మాయమైపో డం దుస్పహంగా ఉంది, 

456 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ఈ శాంక్రన్లస్నీ ' “క క్క ముక్రేనుకుంటే'. "మళ్ళీ క కొ త్తశాంకృన్లు 

అక్టోబర్ దాకా రాకపోవచ్చు. పెట్టిన డబ్బంతా వర్త్స్లో లాక ప్ అయిపోయు 

వుండిపోయింది. కొత్త వర్త్ ఎ ఎలా - చేపట్టగలం? ఎప్పుడూ ఎనరికీ లోటుచెయ్య 

కేదు....ఇలాొ ఏందుకు జరుగుతోంది? 

“కరకర గారు ఆఫీసులో లేనట్లున్నారు సార్ * 
బ | ట్ i 

“నాకు తెలీదు. మీరు వెళ్ళండి. ఐయామ్ విజి అన్నారు బ్యాం Un] 

“ఎవ్వరూ వెళ్ళిపోకండి. అరగంటలో వస్తాను” అని, నా విబ్బ పట్టు 

కున్న గుమస్తాలిద్దర్నీ పుద్రేశించి చెప్పినా, అందకికీ వినపడేలాగే చెప్పేను. 

కారు తీసుకుని బెళ్ళేరాను, కలెక్షరుగారి బంగళాకి. 

ప్త ఫో సథ 

“గవర్నమెంట్ వెహికిల్” అని రాసివున్న జీపులు పది, పన్నెండు 

దాకా వున్నాయక్కండ. 

సంగతేమిటో అడుగుదామని, ఎవరైనా కనిపిస్తారేమోనని వెతికాను. 

అందరూ లోపలెక్క_డో పున్నట్టున్నారు. ఆ నిశ్శబ్దం భయంకరంగా వుంది. 

కలెక్టర్ గారు కులాసాగా ఉన్నారా? హఠాత్తుగా ఆయనకే దెనౌ 

చేసిందా అని ౧౨నుమానం వొచ్చింది. 

(పస్తుతం యీ జిల్లాకి కలెక్టర్ గా వున్న సూర్యంగారూ, నేనూ భీమ 

వరం కాలేజీలో క్లాస్ మేల్నుం. ఆయన యిక్కడికి రాకహార్యం వివిన వుద్యో 

గాలలో వుండే కాలంలో నేను వార్ని అప్పుడప్పుడు కలుస్తూనే వున్నాను.ఎంత 

పన్లో ఉన్నాసరే, త ఘ్హాంట్రో, వొచ్చావా! రా, కొ రో. ఎలా "సుందినీ పని పిల్లలు 

బావున్నారా?” అని పలకరించడం రివాజు. 

ఎక్కడో లోపల వున్నట్టున్నారాయన, 

ముందు హాల్లో అడుగు పెట్టాను. 

ఇరవె చేతులుంపే వాగు్లు రావతాసురుళ్ళాగ_అనిపించింది, జీవితంలో 

తొలిసారిగా. 

అక్క.డ. 

ఆర్. డి. ఓగారుం 

డి. ఎం. ఓం గారు_ 
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ఉజొయింట్ కలెక్టరుగారు.- 

తాసీల్లార్ గారు. 

డిసిరక్ట వెపెర్నురీ ఆఫీసర్ గారు. 
చలం కు 

టి. ఓ. గారు. 

హుజూరు శిరసొదారుగారు. 

కలెక్టర్ గారి పి. ఏ, గారు. 
శెటిల్మెంటు ఆఫీసర్ గారు. 

డి. సి. టి. ఓ గార్లు యిద్దరు. 

సర్వే అసిస్టెంటు డె రెక్టరుగారు. 

కో_ఆపరెటివు జాయింటు రిజిస్ట్రారు గారు. 

అకిజి జీషన్ డిప్వూటీ కలెక్షరుగా రు 

- డి, సూపరింపెండింగు “ఇంజనీరుగారు. 

కౌ టిస్టిక ఆఫీసర్ గారు. 
జ్ వయిస్ ఆఫిసర్ గా 

అందరూ మహానుభావులే! 

ఎందరికని నంవనాలు, 

3ండం పే రెండుచేతులతో? 

అయితే గొప్ప సంతోషపడిపోయాను; బ్యాంకుదగ్గిర పరిస్టితి తల్చుకుని, 

వీళ్ళందరూ తమ ఈమ ఆఫీసుల్లో ఈ మూడుదో జులూ తయారైన బిల్లులు 

౦కుపగ్గిర ఆగిపోయాయని చెప్పుకొడ కోడానిశే ఇక్క. డికి వొచ్చుండొ చ్చు ఆన్న బొ 

నూట స్ఫురించింది. 

అసలు మాటబోటి కాంటాక్టర్ణ కె ఎక్కువ నష్టం-ఈ పరిస్టితివల్ల. 
ap) 

అపును. మొత్తం ఎనభై లక్షలుంటుంది; రావలసిన సొమ్ము.. ఏడెనిమిది 

అక్ర స్టో క 
a 

నెలలసప LTA తం సూను ఫ్రీ లి తు ంధరిరీ కలిపి మొ తం ప్రటిల రూపేణా 
* | అజాత Cat) 

డి 

చ ఎర్బాటు చెయ్య 
tb 

నషం దాదాపు పదమూడు ల&లు....ఐనా. బ్యాంకు తేరిచిపుం 
ర్ 

మని అడగడానికి మాబోటి కాంటాక్షర్హకి నో రెక్కడిది? 
లుగ) 

అడిగితే అధికారులే అడగాలి. 
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వారందరూ చేతులెత్తి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారేకాని; చిరునవ్వులైనా 

(పసాదించ రేం) అసి దిగులు పడ్డాను. 

సమాధానానికన్నట్టు పక్కపరండా లోంచి స్టోన్ సంభాషణ వినబడింది. 

“హలో_నేను కలెక్టరుగారి క్యాంప్ క్లర్కు-ని మాట్లాడు తున్నాను_అక్కడ 

పొజీషనంతా బావుందా? ఆం ఆ బయల్లేరుతున్నారు కలెక్షర్ గారు....శవదహ 

నానికి అన్ని ఎర్చాట్లూ జరిగాయా? ఓకేఇదుగో, బయల్దేరేడ మే....” 

నిర్హాంత పోయాను.ోశ వదహసం" అన్నమాట విని, 

ఇప్పుడ ర్గమైంది.నా నమస్క్కారాలకి ఈ అధికారులంతా ఎందుకు ముఖా 

వంగా తలలూపి వూరుకున్నారో_ 

కాని.ఎవర్నడిగినా బావుండదు, 

శెలుసుకోకపోవడ౦ నా పొరపాటే, 

కాసిని విల్స్ “కేషకా లేదనిఒనో ఆదుర్దాలో నేనున్నాను-కొని జరిగి పోయింది 

మహా ఘోరం! 

3 ఫ్య ప్త 

“అందరూ లేవాలి సార్” 

డ ఫేదారు నెమ్మదిగా అయినా ఖచ్చితంగా చెప్పేడు; హాలుద్యార౦ 

దగ్గిర కనబడి. 

స్విచ్చినొక్కితే మోటారు కదిలినట్టు అందరూ లేచారు. కయ ట్ర 

అంటూ ఆందరిమధ్యనించీ నడుచుకుంటూ, హాలుకీ. ముందువేపున్న ద్వారం 

లోంచి బయటికి నడిచాడు. 

అందరూ కలెక్షరుగారి మూటని “ఫాలో” అయినంత విచేయతకో డఫే 

దారోని “పాలో” అయ్యారు. 

అక డే ా  

టాప్పలేని జీపులో 

ముందు [డయివరూ, డఫేదారు.- 

వెనక పక్క బెంచీ అంత యెత్తుకి పువ్వులు ప్రేర్చారు. జ పూలమీద, 

మెడలో పువ్వుల డండ తో 

ఏమనిచెస్పను!.... 

౦ య స 
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జీపు స్టార్టయింది. 

వెనకాల కలెక్షరుగారి కారు... 

- “-తోపలవారూ. మేడంగారూ. 

.- తరవాత మిగతా వాళ్ళ కార్లు, బీపులు. 

ఆఖర్ని నా కారు. 

స్మశానండాకా “ఫాలో* అవుదామని; ఆ మహోన్నత మైన దహనసంసా 
రాన్ని చూసి అక్కడ కలెక్టర్ గారికి కనబడి, నా సానుభూతినికూడా యధోచితంగా 

'తెలియజెయ్య్యాలని: వారి అభిమానాన్ని చూరగొనాలని; ఒకటి రెండు నిమిషాలపాటు 

అనిపించింది, ఆ సరధ్యానంలో కారు నడుపుతున్నాను, 

కార్లతో, జీపులతో నాగుతున్న వూ రెగింపువల్ల రోడ్డుకి ఎడ౦ వేప్పనుంచి 

కుడి వేపుకి దాటలేక ఒక కుక్క భయం భయంగా చూస్తూ నిలబడింది; ఇంత 
లోనే: హఠాత్తుగా దాకేద్దామన్న ఆశతో. 

పడ్డాది నా కౌరుకింద,. 

ఒక్కతణం అనిపించింది... 

దీన్నికూడా ఆ జీపులో ఆ పూలదిండుమీద పడుకోబెట్టి ఆ గంధపు 
చెక్కలతో త గల బెట్టిద్దామా అని. | 

కాని అది “కలెక్టర్ గారి కుక్క” కాదు.... 

దాన్ని ఈ ఉదయం ఏ పామూ కరవలేదు__ 
పాము కరచిన కుక్కకి జిల్లా వెటర్నరీ ఆఫీసర్ గారు స్వయంగా తన 

శక్తినంతా ధారపోసి చికిత్స చెయ్యడం_.అయినా అది ఆయన చేతులుడాటి పోవ 
డం_దాని శవదహనానికి జిల్లా అధికారులంతా బారులుతీరి వెళ్ళడం.ఎంత . 
గొప్ప దృశ్యం! 

ఆ కుక్కగల మనిషికాటుకి జిల్లాలో రెండు వేలమంది, తమకు న్యాయంగా 
రావలసిన ఎనభై లక్షల రూపాయలకి దూరమై, ఆ ర్నెల్లపాటు అల్లాడి 
పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 

అదీ గొప్ప దృశ్యమే మరి, K 
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రాతంతా రిహార్సల్ చేసుకున్నాను. నాన్నగారితో చె ప్పేద్దామని. రాని 

నా నాలుక నా మెవడిచ్చే ఆజ్జల్ని పాటించడంలేదు. “టిఫిన్ తిందాం రారా 

చిన్నా "అని నాన్నగారు స్వయంగావచ్చి పిలుచుకువెశ్ళేరు. మేడమీద గది 

కిటికీలోంచి నరసయ్య గారి పెరట్లోకి చూస్తూ దొరికిపోయాను. నోట్లో టూత్ 

(బష్ ఆడుతోంది గానీ, అ పని వాష్బేసిన్ దగ్గిర కదా చెయ్యాలి. “స్నానం 

చేసాపావా?.నేను పొల౦మీదికి వెళ్ళాలి... సీకో సం కూర్చోలేన మో” అంటూ 

మెట్లు దిగిపోతున్న నాన్నగారితో “స్నానం తరవా ప్పుడో చెసాను, నాన్న 

గారూ” అని హడావిడిగా చెప్పేసి వాష్బెసిన్ దగ్గిర చేరి మొహం కడుక్కుని 

చకచకా కిందికి దిగొచ్చాను. 

వంట మనిషి నాకూ ఆయనకీ టిఫిన్ వడ్డించింది. 

మా ఇద్దరి అలవాట్లలో కూడా చాలా శేడా, నాకు (పతిరోజు ఇడ్రీలు పెస 

రట్లు కావాలి, ఆయనకి రెండంటే రెండు చుక్కారొ మైలు. చాలు “పొలంమిద 

పని చేసారు నాన్నారూ మరది కొంచెం పోషకాహారం తినాలి” అని నేను వె ద్య 
(eno) 

a 

విద్యాష్టాగా ఆయనకి ఓసారెప్సుడో సలహా ఇచ్చాను, ఆరోజు ఆయన ఇచ్చిన 

వివరణ నౌకింకే గుర్తే. “నేను రెండు పుల్కాలు తినడమే చూసేవుగాని 

దాంతో ఆరగించే పప్పు సంగతి చూడలేదు నువ్వు” అంతే. మిగిలినది ఆయన 

చెప్పరు: అక్క రదు కూడాను. యాభి (గ్రాముల పెసరపప్పు, ఒక పూరి 
"ఉట, 

రకా 
అటు 

వెల్లుల్లిగడతో కొంచెం అలం, జీలక (రా చేసి ఉడక పెట్టాలి. చిన్న మిరసకాయ 

సట ఈ a) 

ఒక్కటి రెందు చెమ్బాల ఆవునేతితో "వేయించి తిరగ మోత వెయ్యాలి, ఈ 

రెండు పుల్కాలతో ఆ పప్పు అంతా ఒక్క బెట్టు మిగలకండా తినేస్తారు. 

“నుప్ప్వు తినే రెండు పెసరట్ల కన్నా ఇదే ఎక్కువ!” అని ఆయన 

చెప్పకు రేదు కదా. 
య 

ల 

చెప్పదల్బుకున్నమాట నా నోటమ్మట రాడంలెదు. ఆయన టిఫిన్ 

తినడం అయిపోయింది. వంటావిడ. పాలగ్లాసు పెస్పేసి వెళ్ళిపోయింది. మజ్జిగ 
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లాగ గటగటా తాగేసి లేచి వెళ్ళిపోతారు, ఇప్పుడు చెప్పెయ్యాలి, లేకపోతే 
మళ్ళా రేపు ఉదయంవరకు ఆయన నాకు దొరకరు, పొలం వెళ్ళి ఆయన వచ్చే 
సరికి ఊశిజనం అంతా సావిటిలో ఆయన కబుర్లకోసం చేరుతారు, నాలుగు 
గంటలకి సభ తీరిపోగానే స్నానం చేసి ప్వస్తకాల గదిలోకి వెళ్ళిపోతారు.ఆరు 
గంటలకి పంచాయతీ ఆఫీసుకి వెళ్లి ఎనిమిదిగంటల కొస్తారు, రాతి తినే 

రెండు పుల్కాలు ఆయన గదిలోనే తింటారు తప్పా వంటింటి గదిలోకి రారు, 

వంటమనిషి నాతో ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెప్పి కొసిరి వొడ్డించి పనులన్నీ 
పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే తలుపులు నేనే వెయ్యాలి, 

“గాంధీగారు గొప్పవారే కావచ్చుగాని గాం ధేయవాదానికి 65 జులుకాన్స 

నాగార అన్నాను. లైమ్ అయిపోతూ వుంచే ఆఖరి (పశ్నకి సమాధానం 

సేసినంత హడావుడిగా, పేపరు లాగేసుకుంటారేమో అన్న భయంలో రాసే 
నట్ట దొంగతనంగా. 

పాలగ్లామ ఖాళీచేసి కిందపెమేరు నాన్నగారు. నేను ఆయన వేపు చూడ 
లేదుగాని ఆయన నావేపు చూసేరు, ఎదుగుతున్న పిల్ల పక్షికి రెక్కలొచ్చి ఎగ 
రడం పాక్టీస్ చేస్తూ వుం'కే తల్లి పక్షి చూసినప్పటి వినోదం కళ్ళలోకి తెచ్చు 
కుని చూసి వుంటాడు. 

“గాం ధేయవాదానికి కాని రోజులంటూ వుండవు చిన్నా.” , 

ప్త ష్ణ 3 

“నాన్నగారితో వాదన పెట్టుకొని గెలవలేరు చినబాబూ” అని సన్నాయి 
నొక్కులు నొక్కుతూ చెప్పి వెండిగ్లాసుతో తెచ్చిన కాఫీ చేతికందించింది 

మీనాక్షీ. 

“నిన్నెవరూ చెప్పమ మన్లదు” అంటూ ఆ చేతివేళ్ళు తగలకుండా జాగ ర 

పడుతూ గ్లాసు అందుకున్నాను. . 

"ఆయన చెన్నమన్నారని మీరు మొదలెట్టారా; మీరు చెప్పమన్నారని 
నేను చెప్పేనా? మంచి అనిపించింది మరో దునిషికి చెబుదామని ఎవరి కేనా 

అనిపిస్తుంది” అని రెండు సేటు, మూడు గ్లాసులు, పప్పు వుంచిన మట్టుగిన్నె, 

చెమ్బా.అన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది మీనాక్షి. 

“వెంక టావూ!” అని వీఢిలోంచి కేక. 

“అదుగో వొచ్చేడు బుచ్చిబాబు! వాడి కాఫీ కిటికీలో ఉంది పట్టు కెళ్ళ౦డి 
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నాకు పనుంది అంది మీగౌక్షీ, సింకు దగ్గిర పీటమీద కూర్చున్న మనిషి కదల 

కండు, తల మాతం ఇటు తిప్పి. 

నవ్వవలసివ సమయం కానప్పుడు కూడా నవ్వుతుందని నాకు మీనాక్షి 

అంటే కోపం, విసురుగా రెండో గ్లాసు రెండో చేత్తో పుచ్చుకుని “వస్తున్నా” 

అని కేక పెట్టి వీథి వసారావేప బయలుదేరాను. 

అసలు వీడివల్ల వొచ్చింది ఈ రంధి అంతాను. 

వక ఫో 0 

మానూరు నుంచి కోనూరుకి రెండు మైబ్ళ, 

ఆరోక్షాసు చదివినన్నాళ్ళు నడిచేవెశ్లే ను, 

నేను ఏడులోకి వచ్చేసరికి నారాయణ ఐదు సాసయ్యేడు. 

“వాలి కోనూరు పంపించు అన్నారు నాన్నగారు. 

“ఆడు కోనూరు సదువుకి పోతె గేదెల్నెవడు కడుగుకాడు చాబయ్యా? 

ఇస్పుడిస్పుడే ఒంటికి జనపడ్తా పుంది. పని నేర్చిత్తే నొకు సాయంగా వుంటాడు 

అన్నాడు వెంకడు. 

“సని నీకు అలవి కాకపోతే మరొకణ్ని పెడతాను. వాణ్ణి చఏవసీ. 

నిన్ననే హెడ్కేస్టరు నాతో చెప్పేడు నారాయణకి చదువొ స్తుంచండీ వాణ్ని చదవ 

నిస్తే బావుండునూ అని.” 

నాన్నగారు సెకిలు నాకోనమే కొన్నారు. కాని రోజూ రెండు పూటలా 

పోనూ రానూ నారాయడే తొక్కేడు, మొదటిలో ముందుని రాడ్డుమువ కూచునే 

వాడిని. ఓ రోజు తొడలు తిమ్మిరెక్కి అరగంటసేపు చాధపడితే కమసాలి 

ఎల్లయ్య ఆ పెకిలుకి వెనకచ(క్రంమీద ఒక ఇనపస్టాండు అమర్చి, దానిమీద 

ఒక చెక్కపీట దిగ్గొటి. అందిమీది నేను హాయిగా కూచుంటే ఆనందించి మా 

వెనకాతలే కోనూరు వొచ్చి. చెక్కపీటమీద కొబ్బరిపీచుతో చేసిన దిండు 

వేయించేడు దూడేకుల ముసలయ్యచేత సెకిలు ముందు రాడ్ధుమీచ నన్ను కూచో 

పెట్ట నారాయణ నన్ను డబల్ తొక్కుకొచ్చిన మొదటిరోజు మా అమ్మం 

NE బట్టలక్క_డ విప్పి స్నానంచేసి త్రోపలికిరా” అని వీథి వసారాలో చాల్చీడు 

నీళ్ళు పెట్టించింది. నాన్నగారు ముక్కుమీద 'వేలుపెట్టుకుని వెంటనే తీసేసి 

అడ్డంగా ఆడించేరు. “అయో, నేనందుకు అనలేదండీ. నారాయణ కేమి, మన 

పిల్లాడి లాంటివాడు, స్కూల్లో ఇంకొ ఎంతమంది ఉంటారో; మయిలవాళ్ళు 
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కూడా వుండొచ్చు కదా” అంది అమ్మ సౌమ్యంగా. “పగలంతా చెమట పడు 

తుంది కదా అని! 

_రోజూ బడినుంచి రాగానే ఆ గుడ్డలు వేరే పెట్టి స్నానం చెయ్యడం 

మంచిడే అనుకో” అన్నారు నాన్నగారు. అలా రెండోపహపూట స్నానం అలవాట 

యింది. 

0 0 0 

నా చేతిలో రెండోగ్గాసు చూడగానే పెణకలోంచి గాజుగ్లాసు తీసాడు 

నారాయణ, “పొయ్యి” అన్నట్టు చెయ్యి జాపెడు. 

"ఎవరూ తేర. దింతో తాగి” పరవాలేదు అన్నాను. 

నారాయణ నవ్వేడు. "పంతులమ్మగారు పీది కడిగిన చేతితో నాది కడుగు 

తాదాగొ అన్నాడు 

“నో రయ్మయ్యి” అన్నాను నప్వుతూ, వాడి గాసుతో కాఫీ బాస్తూ, 

నేను ఎనిమిదో క్లాసులో వుండగా మా అమ్మ చచ్చిపోడం, మా 

అక్కకి పెళ్ళి అవడం, నేను సగం పరధ్యానంగా, సగం పిచ్చిగా, సగం 

అ(శ్రద్దగా పుండడం.ఈ కారణాలవల అటు ఎఅండిన్సూ ఇటు మార్కు.లూ 
(ap! 

రెండూ చాల్లదు. నేనూ నారాయణా క్లాస్కేట్రయిపోడూ 6. అయితే అందువల్ల 

నాకు చలే జరిగింది. 

నారాయణ ఎప్పుడూ కాస్ ఫ 
(సఖి, 

3 సు నాడ. పది, పదకొండు,పన్నెండు. 

నుకబడుతున్నానని రోజూ నారాయణ 

వా రోజు అన్న పిరియడ్లలో వ ఆ 

అయిన పొతొలు ఆస్నీ ఖచ్చితంగా సాకు వంటబ'కైయని రూ డి అయ్యేదాకాను, 

లీ, w 
r= జన గో మూడు సెక్షన్లుండెవి. అవడు 

రాతి పూట అన్నం తినగానే వొచ్చేసే 

నేను నిద్దట్లోకి జారుకుంటున్నా నిన్ను లేపి కూల్చో పెట్టి. ఆ పాఠాలన్నీ తను 

చదుపుకుంటున్నా వే చదువుకుంటూ నాకు బోదపరిచి, అక్కడే గోనె పట్టామీద, 

పుస్త కాలు తలకింద పెట్టుకొని పడుకునెవాడు. 

మొదట్లో కి కొన్నాళ్ళు వె వెదురుగడతో నేలమీద చవుడు చేస్తూ నన్ను 
పుతూ వుండేవాడు. ఓనాడు నేనెంకకీ లేవకపోతే. నెత్తిమీద ఒక్కటి కొట్టి 

పి “సారీ వెంక[టావూ, ముశేసుకున్నాను' వెళ్ళి స్నానం చేసిరా, నిద్దరా 

గిద్దరా తేలిపోది” అన్నాడు. 
(టి య 

న్ 

bad 

ళా 
హా 
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ఇ “నా మొహం. నా కలాటి. నమ్మకాల్లేపు. నేనెనర్నగుకున్నావు) మానూరు. 
గాంధీగారి కొడుకుని!” అన్నాను. 

0 0 0 
కాఫీ తాగేసి, అల్లంత దూరాన గోలెంతో వున్న నీళ్ళ సిలవరి చెంబుతో 

నేను తెచ్చి పోస్తే గ్లాసు కడిగి మళ్ళా పెజకమీద సె"పేడు నారాయణ. జేబు 
లోంచి రుమాలు తీసి చేతులు తుడుచుకుని, వసారాలో ఈ మూలకి వెళ్ళి ఇంత 
సేపూ నేను చూడని ఒక గోనెసంచి మోసుకొచ్చేడు. చేకుతాడు ముడులువిప్పి, 

అందులో పేకదాకా నిండిన సామాన్లు ఒకటొకటీ తీసి బెంచీమీద పేర్పడం 

మొదలె'పేడు. 

వాటన్నిటి వెనకా బోలెడు చరిత వుంది. 

. హయ్యర్ పెకండరీ పరీక్షలో జిల్లాకి ఫస్టుగా పాసయ్యేడు నొరాయణః 
అంచేత కోనూరు మోతుబరి బుచ్చయ్యగారి సేరిట వున్న బందరు బంగారం 

మెడల్ వాడికొచ్చింది. దాంతో (ప్రారంభమైంది ఆ చరిత. 
ఇంటర్. యూనివర్సిటీ మెడికల్ కాలేజి స్టూడెంట్స్ మీట్లో వాడు 

ఎలక్యూషన్కీ ఎస్సే ర్రైటింగ్కీ, డిబేటింగుకీ తెచ్చుకున్న ఫస్టు _పయిజులు_ 
మూడు మెమెంటోలు . ఆనాడే నాన్నగారికి ఇచ్చే బోయాడు. నలభి షూపా 

యిలు కర్చుపెట్టి నాన్నగారు వాళ్ళింట్లోనే ఒక అటక కట్టిప్తె ఇన్నాళ్ళూదాచేడు. 
అవి తెచ్చేడు ఇప్పుడు. 

సెకండియర్ లో వాణ్ని మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కల్చరల్ అసోసి 

యేషన్కి సెక్రటరీగా నిలబెట్టి గెలిపించేసరికి నా తాతలు దిగొచ్చేరు. అయితే 

నేమీ? ఆ. ఏడాది వాడు జానపద సంగీతంలో ఒక గొన్న (పయిజు, నాటికల 

పోటీలో గెల్చి ఒక (బ్రహ్మాండ మైన షీల్లు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు 

అవిచ్చిన్నంగా నిర్వహించినందుకు కాలేజి తరపున ఇచ్చిన స్పెషల్ మెమెంటో 

అటు నారాయణ కే కాదు, ఇటు నాకూ, నాతోపాటు చదువులో వాడి నుంచి పోటీ 

అంటూ లేకుండా పెకొస్తున్న నా గూపువాళ్ళకీ కూడా గర్వ కారణాలే. అవన్నీ 

ఆ బెంచీమీద, లేబిల్స్ తుడిచి అక్కడ పెక్రేుడు. 

మూడో సంవత్సరం ఎనాటమీలో తప్పేడంపే అది నారాయణ 

తస్పుకాదు. (ప్రొఫెసర్ గారు మొదట్నించీ కలవ : ఎల్లమ్మ అనే మాక్షాస్ అమ్మా 

యిని హెచ్చరిస్తూ వుండేవారు. నువ్వు రిజర్వేషన్ మీద సీటు సంపాదించినా, 
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"పే దరికరవల్ల స్కాలర్షప్పులూ (గాంట్రూ సరిపొదించినా, బాగా చదవకపోతే 

ఎనాటమీతో నిన్ను పాస్ చెయ్యడం నాకూ, నన్ను పుట్టించిన (బహ్మ దేవుడికీ 

కూడా చాతకాదు. అంటాను. ఈ కలవ ఎల్లమ్మ అనే అమ్మాయి నొరాయణ 

(గ్రూప్లో జానపద సంగీతంపాడి బహుమతులు తెచ్చుకోడ మే కాక రన్నింగ్ 

రేసెస్లోను, లాంగ్ జంప్, హెజంప్ల్లోనూ, జావెలిన్ (తో, డిస్కస్ (తోం. 

ల్లోనూ (పెయిజులు వుచ్చుకుంది. రెండో ఏడాదిలో పుండగా ఎల ల్ల మేమిటి, సి 

పేద మార్చుకో; డాక్టర్ అవబోతున్నావు; డాక్టర్ ఎల్లమ్మ అంతే పే పేషెంట్లు 

రారు అని- వాదించి, నారాయణ ఆమె పేరును వె. కలవ, అని మార్చించేడు. 

అందరూ “వై ? కలవ!” అని వేళాకోళం చేసే సీవారు. కలవ నల్లగా వున్నా కళ 

గానే వుందిరో యి అని కొందర నేవారు. నల్లకలవ అపురూవమైన జాతిది సుమా. 

అనేవారు “జాతి” అనేమాట నొక్కి_సలికి. అందులో: ఒకడు “ఏమి టోయి. జొతి 

గీతి అంటున్నావు” అని కవ్వించేనాడు. అనే నన్నది అది కాదు గురూ, ఉండు, 

కొట్టకు! నల్లకలువ అని, అలెగ్జాండర్ డుమా రాసిన నవల చదివేవా? చదవక. 

పోతే కల్చరల్ స్మెకటరీ గారి కేరాఫ్లో వుంది. “గో_తు- ఇట్” అనిఆ 

.కొంటెవాడు విపులీకరించేడు. ఎల్లమ్మ ఇవన్నీ అప్పుడొక టీ అప్పుడొక టీ 

ఏడుస్తూ చెప్పుకోడంలో, నారాయణకి అంతకి ముందుకంటా బాగా దగ్గరెంది, ఆ 

తర్వాత నిజం ఎంతో, అబద్దం ఎంతో తెలియదుగాని, ఎనాటమీ (పొఫెసర్ 

గారు; “కలవని నన్నొచ్చి కలవమను. అంతా సెట్టింగై పోతుంది” అని నారా 

యణకి పురహొోయించేడనీ, అలా అనడంలో అతనికేదో దురుద్దేశం వున్నట్లు 

కనబడుతోందని' నారాయణ (పిన్సిపాల్ గారికి చెప్పేడనీ, కథలు రాసి మెడికల్ 

జాలేజీ గోడలమీద (పచురిం చెరు, పర్యవసానంగా కలవతో చాటు నారాయణ 

కూడా త పే ప్పడు. 

మూడో ఏడాది పరీక్ష తప్పగానే నారాయణకి స్కాలర్షిప్ రద్దయింది. 

మళ్ళీ ఆరు నెలర్లో అదే పరీక్ష రాసి అప్పుడు కూడా పాసవనందుకు సాంఘిక 
సంక్షేమ శాఖవాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత భోజన సౌకర్యం రద్దయింది. కొని 

సాంస్కృతిక రంగంలో అతను చేసిన కృషికి మెఛ్చి “కొందరు సహాధ్యా 

యులు” అతనికొక * మెడికల్ డిక్ష్టరీ”. (పుస్తకం గొప్పదే బహుమతి 

ఇచ్చేరు. ఆ పుస్తకం కూడా ఈ సామ్మగిలో వుంది. దాంట్లొ అట్ట తెరవగానే 
వచ్చే పేజీలో ఒక స్టిక్కర్ మీద స్కెచ్ పెన్తో అందంగా “మా అభిమాన 
సహా ధ్యాయి ఆర్, నారాయణకి అని పుంది. 
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నారాయణ ఆ పుస్తకం జెంచిీమీద' పెట్టకుండా న్ బతక. అలలు 

“దీన్సి జాగత్శగా పరిశీలించి చూడు” అని: వదిలేసి, చెప్పులు “కొడుక్కు. 

న్నాడు. - 

ద్వారం దగ్గిర మీనాక్షీ వున్నట్టు నేను చూడలేదు. ఆమె నోటిమీద అరి 
చేత్తో కొట్టుకుంటూ అవ్వ, అవ్య, అవ్వ అని చప్పుడు చేసింది. నారాయణ నౌ 
వేపు చూసి “ఇవన్నీ నీ సాయం లేకుండా నేను సంపాదించుకోలేనివే.- నేనే 
శెలివై నవాడినని గర్వఒడ్డాను. తెలివి ఒక్కడి సొమ్ము కాదని రుజువు చేసేవు” 

అని 'నిర్భావంగా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. 

“ఏంటదీ? అంత మరీ ముట్టుకుసీ సట్టుకునీ ఇచ్చాడే: ఏం పుస్తకమదీ?” 

అంటూ మీనా దగ్గిరగా వచ్చింది. ఆ క్షణంలో మీనొకీ నా దగ్గిరున్న చనువు 

ఆసరాగా ఆ పుస్తకం లాగేసుకుంటుందే మో అని భయపడ్డట్టుగా నేను వెనక్కి 

దాచాను. మోచేతికి బెంచీ అంచు తగిలి పుస్తకం కిందపడ్డంలో ఎలా పడిందం 

చేను. అట్ట తియ్యగానే వొచ్చిన మొదటి పేజీలో స్టిక్కర్ నేలకి రాపిడి వడి, 
సగం మేర లేచింది. 

స్టిక్కర్ కిందకూడా ఏవో ఆక్షరాలున్నాయి. 

స్టిక్కర్ పూర్తిగా వూడతీశాను, 

అక్కడ __.. 

“మ్యూానూరు గాంధీగారి (పయ పుకుడికి సహాధ్యాయులి కొనుకొ అని 

వుంది, 

తెలుగులో వుంది. 

మీనాక్షి నా మీదికి వొంగి ఆ-రాత తనూ చదివేసి “ఐందా?ి ఆంది, 

నేను తెల్ల మొహం'వేసి “ఏమిటి అవడం?” అన్నాను. 

ఒక'వేలు ఆ రాతమీదికి చూపించి “నేనెప్పుడో చెప్పేను” ' అంది; మూతి 

వెక్కిరింపుగా తిప్పి “మ్స కాళ్ళకింద గొయ్యే మీరు చూసుకో లేరు” ఆని ఏసు 

రుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. 

0 0 0 

అదంతా వొట్టి నాన్ సె సెన్ఫు. కిట్టనివాళ్ళ పుట్టించిన పుకారు మాసూరు 

గాంధీగారి (పతిష్థకి గాలి వూపు తల పెట్టిన ఎవరి తల్లోనో పుట్టిన నులిపురుగు. 

నారాయణ కోనూరులో చదువుకి రకముందు వెంకడు మా కుటుందిం 

మానూరు గాందీ 467 



నుంచి పొందినదేమీ లేదు. ఏడాదికి ఇన్నీ అని లెక్క (పకారం కొల్చేగింజలు; 
పండుగా పబ్బం ' 'వొచ్చినప్పుడూ కష్టం సుఖం వొచ్చినప్పుడూ విదిల్చే 
మామూళ్ళు; అంతే. వాడు కొమ్మిదో క్లాసులోకి వచ్చినప్పుడు వెంకడుోోచదువు 

కుంటూ పదిమందిలో మెసిలే'క్కురాడు; మరో రెండు జతలబట్టలూ రాసుకోగా 

'నికి కలం, చదువుకోడానికి పుస్తకాలూ, మధ్యాన్నం ఆకలేస్తె ఏదైనా కొనుక్కు 
తినడానికి కొంచెం రోజువారీ చిల్లర డబ్బులు వుంటే, వాడు ఎడుపుగొట్టు 
“'మొహంతోనూ, తక్కువతనపు ఆలోచనతోనూ వుండిడని దానికి తగినసాయం 
చెయ్యమని అడిగినప్పుడు నేనక్కడే వున్నాను. “చిన్నబొబుగారు. విసుగుప్పట్టి 
వొదిలేసిన బట్టలే” ఇమ్మన్నాడు. కాని నాన్నగారు కొత్త వే కుట్టించుకో మన్నారు, 
“లెక్కరాసుకోండి బాబయ్యా” అని వెంకడు, అన్నాడుగాని *ఏడిళశాప్ లే వెళ్ళ” 

అన్నారు నాన్నగారు మెడికల్ కాలేజీలో చేరినప్పుడు పదిహేనువందలకి 

పైగా అయింది వాడి ఏర్పాట్లకి. “ఇప్పుడె నా లెక్క రాసుకోండి బాబయ్యా” 

అని వెంకడు అంతే “వాణ్ని రమ్మను నీకూ నాకూ మధ్య లెక్కలూ, హ్మతాలూ 
ఇన్నాళ్ళు లేనివి ఇప్పుడెందుకు” అన్నారు, నారాయణకి సోషల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు 
హోస్టల్లొ వసతీ భోజనం ఆర్డర్లు వెంటనే ఇచ్చినా, స్కాలర్ షిప్పు డబ్బు రాడా 

నికి. ఎనిమిది నెలలు పట్టింది. అంతా వొక్కసారి అందుకున్నాడు. ఆ పన్నెండు 

నందలూ తెచ్చి ఇవ్వబోతే నాన్నగారు వెంకడి ఇంట్లో నారాయణ వుండడానికి 
వేరే ఒక గదిలాంటిది కట్టించమనీ, ఆ గదిలో కేబిలూ కుర్చీ పుస్తకాల అల 
మారా దీపం ఎర్చాటు' చెయ్యమసీ చెసే ప్పెసి, మరో ఎనిమిదివందలు తనే ఇచ్చేరు 

నన్ను చూడ్డానికెప్పుడై నా పట్నం వొస్తె నా చేతిలో నాలుగు వందలు పెట్టినా 
నారాయణకి నూరు రూపాయలై నా ఇవ్వకుండా తిరిగి రాలేదు. ఎన్ని చేసినా 
ఎంత ఆయిపోయుంటుంది మహా! ఐదారు వేలు దాటదు. సెకండియర్ చివర్లో 
ఓసారి మీనాక్షీ కూతురు “పద్మకి జబ్బు చేస్తె సె పట్నం తీసుకొచ్చి సరీక్ష చేయించి 

నప్పుడు మెడికల్ వార్డులో కొచ్చి నారాయణ ఆవిడని పలకరించినప్పుడు బావు 

న్నావా, చదువు బాగా సాగుతోందా అలాంటి ్రశ్నలు వేసె సె “నాకేమి లోటు 
పంతులన్ముగారూ, పెదబాబుగారు నన్ను కన్న కొడుకులా చూనుకుంటున్నారు” 
అని నారాయణ అంపే “కొడుకుని కొడుకులా చూసుకోకపోళే యింకెలా చూసు 
కుంటారు” అంది, - అప్పుడు ఆవిడ అక్క_డున్నది మూడు రోజులే అయినా 
మెడికోల మధ్య బాగా పాప్యులర్ అయిపోయింది. పిల్లకి వైద్యం సమంగా 
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అందుతోందో లేదో చూసే మిషతో' ఒకడూ వొకడూ రావడం. ఆవిజ్జి కబుర్లలో 

పెట్టడం, అవసర మెన దానికంటే ఎక్కువ సేపు అక్కడుండిపోడం- రకరకాల 
అర్లిరివాళ్ళు.నా క్లా క్లాస్ మేట్లూ సీనియర్లూ, అనవసరపు ఆప్యాయత చూపించడం. 
ఇలా నొకు వాళ్ళమీద చిరాకు, అసూయ. 

“నువ్వు వెనకబడిపోయినన్నాళ్ళు వాడు నీకు హితుడై మికుడై దారి 

చూపించి తన జొన్నత్యాన్ని చూపించేడు. వాడి అవసరాలు తీరడొనికి మనం 

చేస్తున్న సాయానికి విలువకస్తే వాడు తీర్చుకోలేకపోడు. కాని ఆ అర్హత వాడు 
సంపాదించుకోడానికి నువ్వు చెయ్యి ఆసరా ఇవ్వాలి. (గహణ శ డీ ధారణా 

చ క్త వున్నవాడే కదా, పైగా ఈ ఎనాటమీ కొండ దాటితే ఇంశే అడ్డూ వుండ 

దని నువ్వే అంటున్నావు. వాణ్ణి దిద్దు చిన్నా” అని నాన్నగారు చాలా ఆవేదనతో 

చెప్పేరం కే అందులో మానూరు గాందీగారికి ఇంకో రకమెన సానుభూతి ఆపా 

దించడం న్యాయంకాదు, 

“వాడు కులంలో కెల్లా దీపంలా వెలగగలడన్న ధైర్యంతో వాళ్ళమ్మా, 

వెంకడూ అన్ని కష్టాల్నీ సహించి ' అన్ని దరి దాలనీ భరించి బతుకుతున్నారు. 

మన కుటుంబం వాళ్ళని సానుభూతితో చూస్తున్నా; మన కుటుంబంలో వాడే 

సాకెత్తు నా అన్నకి పుట్టిన కొడుకే వెంకడి కూతురు ఉరిపోసుకుని చావడానికి 

కారణం అయ్యాడం జే "మనం మొదటి కంటె ఎక్కువగా వాళ్ళని ఆదుకో వాలి 

కదా. వాడు ఈ కోర్సు పూర్తిచేసి డాక్షరయ్యేడంచే (ప్రభుత్వం వాడికీ 

ఉద్యోగం ఇస్తుంది. ఆ తరవాత వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికో పోతారు తప్పా వాళ్ళ 

నించి మనకీ "సోటీ, లేదు, వాళ్ళు మనకీ సాటీ కాదు, దర్శ్మిదుడూ నారాయణా 

కూడాను. ఆ దరి|ద నారాయణ సహాయం నీ ద్వారా తుదముట్టి తే అంతకన్న 

నువ్వు నాకు చెయ్యదగిన గౌరవం వేరే ఏం వుండదు. డబ్బు పెట్ట నేనిన్నాళ్ళూ 

వాణ్ని పెకి తీసుకొచ్చానే గాని, జ్ఞానం పంచి పె ట్టి నువ్వు వాణ్నీ ఈడేరి “స్టే 

అదే గొప్ప స సహాయం చిన్నా. , అన్నారు నాన్నగారు. 

వాడు ఎనాటమీ పరీక్ష తప్పిన నుంచి నేను హవుస్సర్ణెనీ వూర్తిచే సేదాకా 

గడిచిన ఈ మూడేళ్ళలోను నాన్నగారు వాణ్ణి గురించి నాతో సూటిగా మాట్లాడ్డం 

ఈ నాలుగు రోజులనుంచే. ఏ ఒక్కసారీ ఒక్క. వాకక్థం కంచే ఎక్కువ 

మాట్లాడ లేదు. దేనికీ నా నుంచి మాటల రూపంలో సమాధానం ఆశించలేదు. 

మాటల్లో ఏమీ లేదనీ, చేతల్లోనే అంతా వుందనీ నమ్మడ ౦_ఆయనకీ, నాకూ 

వన్న, ఒకే ఒక బలమైన పోలిక. 

ఒకటి మాతం నిజం, చిన్నక్లాసుల్లో మా ఇద్దరి “కంటైండు స్టడీగురించి 
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నారాయణ సమాచార (పాయంగా తప్ప పగల్భంగా చెప్పుకోక పోయినా 

“నువ్వింత వాడివి కావడానికి తనే కారణం అని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ నిన్ను 

తీసిపారేస్తున్నాడా, ఒరే!” అంటూ నా మెడికో మతులు చెప్పిన మాటలకి 

నేను పరోక్షంగా (పతిస్పందించేను గాని (పత్యత్షంగా కానే కొదు. ఆది కూడా 

గాందీ మార్గమే అని నా నమ్మకం. కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ గాందీగారి అహింసా 

వాదానికీ, “సత్యాగహోనికీ కొ త్తకొ త్త రూపురేఖలు వస్తూనే వున్నాయి కదా... 

విశ్వాసాలు సమానమే అయినా ఆచరణ మార్గాలు వేరుకావచ్చునన్నది కొలం 

తెచ్చే మార్చు. 
పంచాయితీ బోర్డు ఆఫీసులో పనుల ఒ శ్రీడివల్లా హరిజనవాడలో జరిగిన 

అగ్ని_పమాదంవల్లా నొన్నగారికీ నాకూ రెండు "కోజులపొటు సంభాషణ కి వేదిక, 

తీరిక దొరకలేదు. మూడో రోజున ఆయన కోనూరులోనూ, హంసవాడలోనూ 

అధికారులని కలుసుకోవాలని ఉదయమే లేచి వెళ్ళిపోయేరు; రాత్రికి రానేలేదు, 

ఈ సమయం అంతా మీనాక్షీ నన్ను సతాయిస్తూనే వుంది. “గాందీగారు 

ఎంత మొండివారో నాన్నగారు అంతకంతా మొండివారు చినబాబూ. మీరు మంచి 
ఆనుకున్నా అనుకోక-* బునా అన్నీ తెలిసినవారూ. ఎవర్నీ లక్ష్య పెట్టని వారూ 

అయిన సపెదబాబుగారు ఏం చె స చై అది చెయ్యడం మీకు విధాయకం. చేతులు 

కాలేక ఆకులు పట్టుకోడ వల్ల లాభంలేదు. ఏమైతే అదే అవుతుంది; సపెదజాబు 

గారు చెప్పినట్టు “చేస్తానని 'మాటిచ్చెయ్యండి. ఆనక ఆయన పట్టుదలవల్ల మీ 

ధైర్యం వీగి పోతే అంతకన్నా చెడ్డ ఏదీ వుండదు.” ఆత్మీయురాల్లా సలహాఇచ్చింది* 
0 0 0 

నాలుగోరోజు నాన్నగారు పట్నంనుంచి వచ్చేసరికి ఉదయం పదిగంటలు 

దాటింది. ఎక్కుడ తగి లేడా తెలీదుగాని నారాయణ ఆయనకూడా వచ్చాడు. వాణ్ణి 

వీధి వసారాలో వదిలేసి లోపలికొచ్చారు నాన్నగారు, స్నానంచేసి బట్టలు మార్చు 
కుని “భోంచేద్దాం రారా చిన్నా” అన్నారు. నాకు వెళ అవకపోయిసా మె త్తబడి 
వెంటపడ్డాను. 

“నువు ఎం.ఎస్. చెయ్యడానికి ఆరర్ వచి౦దిరా చినా” అనారు నాన్నగారు. వ్ § డై చి య A 

“చెప్పరేం? థాంక్స్ నాన్నగారూ.... మరి”. 

“అదీ అయింది, డాక్టర్ సింహాచలం గార్ని అడిగావుటగా; ఆయన 

నర్సింగ్ హోమ్లో పని చేస్తానని? ఆయన నిన్ను రేపే వచ్చేమన్నారు... 
“ముర్రీ రేపు కాకపోయినా ఫస్ట్ తా రీక్కంల్లా వెళ్ళి చేరుతాను నాన్నగారూ.” 

“ఆలా కుదరదనుకుంటాను "చిన్నా. ఎల్లుండి వుదయం నువ్వు (పాన ఫెసర్ 
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గారి దగ్గిర రిపోర్ట్ అపొలిట, సింహాచలంగారు నువు వ్వుండడం కోసం వాళ్ళ 
పాత ఇంట్లో నాలుగు గదులు ఖాళీ చేసి ఇస్తానన్నారు. కొట్ హోౌొస్త్రో మీనా 

క్షమ్మా ప్డ్మా పుండొచ్చు; నీకు సాయంగా. నారాయణ సింహాచలం గారీ 

నర్సింగ్ హోమ్లో పనిచేస్తూ చదువుకుంటాడుల 
“ఏం పని చేస్తాడట?” అన్నాను; వ్యంగ్యం కనపడ నీయకు౦డా. 

“ఎంత పుచ్చిన మిరియాలైనా ధనియాల పాటి చెయ్యవా అని సామెత, 
కొాంపొండర్ గా పని చెయ్యగలడు కదా. 99 

“నేను ప్ర హోస్టల్లోనో, అక్కడ రూమ్ దొరక్క పోతే హోటల్ రూమ్ 
లోనో వుంటాను. బెస్హ్క్ర వొండి పెట్టడానికి కన్నా మీకు వేళకన్నీ సదునుగా 

అమర్చి పెట్టడానికే మీనాక్షీ ఎక్కువ అవసరం.” అని చెపుదామని సిద్ధం 

అవుతూ వుండగానే నాన్నగారు లేచిపోయారు. “సావిట్లో వుంటాను రా! తని 

చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 

0 0 0 

“అవసరం అయిందానికి మంచి చనువూ, నవ్వూ కూడదు అన్నాను; 

నిస్పంగత్వ ధోరణిలో. 
“నాకా మాతం తెలీదూ?పిల్ల కి పదోయేడు వెళుతోంది-”అంది నవ్వుతూ. 
“ఫీ” ఆని చెయ్యి కడుక్కుని లేచాను. సావిట్లొకి వెళ్ళేసరికి నాన్నగారు 

మళ్ళీ ఏదో ప్రయాణానికి లాగ బట్టలు సర్దుతున్నారు. ఇందాక పట్నం నించి 

తెచ్చిన ఫైబర్ గ్లాస్ సూట్ కేసులో. కాకుండా చెవులు అమర్చిన యూరియా 
సంచిలోసర్దుతున్నారు. 

“చదువులో (శద్ధగానే వుండాలనుకో, కాని, నెలకో మారైనా వచ్చి: ఇల్లూ 

పొలమూ. చూసి వెళ్తూప్పండు చిన్నా” అన్నారు నాన్నగారు. 

“అంక? 

“మూడుతరాల కాలంనుంచీ ఈ ఇంటికి తాళం పెట్ట వెళ్ళడమంటూ లేదు” 

“అంటే? సమంగా చెప్పండి నాన్నగారూ, నాకేమిటో గాభరాగా వుంది!” 
అన్నాను. 

నాన్నగారు సంచి సర్దడం పూ ర్థిచేసి, “నేను రెండేళ్ళపాటు సే సేవాగాంలో 

పుందామని వెళ్తున్నాను చిన్నా. అబ్బే; ఏం లేదు, మార్చుకో సమం శే, గాందీ 

గారి (వవచనాలు ఎవరో తెలుగులో రాసేరట. అవన్నీ చూసి, పదిమందిలో 

చదవడానికి వీలుగా తిరగరాయించాలట. మరో ముగ్గురితో పాటుగా నాకూ పిలు 

పొచ్చింది. ఏర్పాట్ల న్నీ చేసేశాను. ఈ రొ(తే కోణార్క పట్టుకో వాలి. > 

దెబ్బ కరెంటు షాకులాగ హెచ్చరిక లేకుండా తగిలింది. “పంటి నాన్న 

గారూ నేను తప్పు చేసేనే అనుకోండి. నన్ను దండించాలేగానీ నా దగ్గిరకూడా 
సత్యాాగహ మేనా?” 
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యక్షా లతా? 

నాన్నగారు (పశాంతత వదల్లేదు. . “ఆ గహం లేదు చిన్నా. అంచేత 

సత్యాగహం కూడా లేదు. రెండేళ్ళు ఎంతలో గడిచిపోతాయి! పొలం మీద 

రాబడి అంతా కోనూరు చ్యాంకిలో నీ కాతాలో జమ చెయ్యాలని వంకడికి 
నియమం సె్తేను. మన పూర్వుల (పమేయం లేకుండా నేను పోస్టుమాస్టర్ గా, 

పంచాయితీ గుమాస్తాగా ఉద్యోగం చేసి సంపాదించుకున్నది తుమ్మల చెరువు 
కింద పల్లం అయి దెకరాల ముప్పయి సెంట్లు నారాయణ పేర రాసి రిజిష్టర్ 

చేసేను. దానిమీద రాబడితో వాడు చదువుకుంటాడో ఆ పొలమే వాడు చేసు 
కుంటాడో వాడి ఇష్టం. మీనాక్షి మొగుడు పోయి కూతురితో సహో దిక్కులేక 
మనింటిలో చేరినందుకు దాన్ని నువ్వు ఎన్నాళ్ళు బాగా చూసుకుంటావో నాకు" 

తెలియదు కదా. ఎంత చెడ్డా (బామ్మనా మె. అంచేత నలభై వేలు ఒక ఫిక్సెడ్ 

డిపాజిట్ చేసి దానిమీద వడ్డీ మాతం మీనొక్షీకి ఏడాదిక్ మాటు అంద జెయ్య 

మని నివింధన 'పెచ్హేను. ఇహ, నీ కంటావా! తరతరాల ఆస్తీ పొలమూ కొంపా 

సరుకూ సబ్బరా అన్నీ నీవేకదా.... వుండు, నీకు ఆ కాయతాలన్నీ తెచ్చిసాను. 

అన్నీ రిజిష్టర్ చేసిన వే. తగూలూ తంటాలూవుండవొఅనిలో పలికి వెళ్ళబోయేరు, 

ముందుకి వెళ్ళి రెండు కాళ్ళూ పన్హుసుకొని కూర్చున్నాను, నాన్నగారు 

నా తలమీద చెయ్యి ఆనించి పడిపోకుండా 'కాసుకున్నారు. 

తలఎత్తి చూసేను. నాన్నగారు అంతఎ త్తరి మనిషని. ఇన్నాసఎరగను, 

“రెండు మాటలు వినండి నాన్నగారూ”. అన్నాను, “సరే చెప్పు” అని 

ఆయన అనరు. నేను ఆ వ్యవధి ఇవ్వలేదు. “మీరఠన్నవి అన్నీకరై పే. అదలా | 
వుంచి .ఈ పూర్వార్ణిత మైన ఆస్తులు లేకుండా కూడా నేను బత గల్ను. అది రెపే 

కొని. కాయితాలు రాయడం, రిజిష్టర్ చెయ్యడం, అదంతా అల్లరి. ఈ రకం 

శాంతి స్టాపసన గాందీ మార్గం కాచేమో అని నా మనవి. మీరు ఏం చెప్తే అది 

చేస్తాను. మీరు వెళ్ళిపోకండి. ఈ శాంతి అమలు అవుతుందో లేడో అని 

అక్కడెక్కడో మీరు వేదనగా వుండడం మీక్కాదు నాకే శిక్ష.” 

నాన్నగారు చిరునవ్వుతో నన్ను లేవతీసేరు” ఎంత చిన్న తప్పు ఆయినా 
శిక్ష తప్పించుకో కూడదని గాంధీగారు అన్నారు. నేను వెళ్ళడం నా తప్పుకి 
నా శిక్ష. నెల రోజులు గడిపి, నువ్వు ఇదే స్టిరత్వంలో ఉత్తరం రాయి. రాక, 
పోతే అప్పుడు అడుగు” అని, నన్ను విడతీసి, గదిలోకెళ్ళి ఒక కవరు తెచ్చి 
ఇచ్చి, చెవులు అమర్చిన యూరియా సంచితో సావిడి దాపేరుం 

ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళేరు, 
ఆయన, మానూరు గాంధీగారు! 

నా తండిగౌరు. 
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(ఆంధ్రన తిక వీక్లీ 19.11.1960 దీపావళి కధలపోటీ రెండో బహుమతి) 

వెన్నెలనీడ 

సామర్లకోట రె ల్వే'సే సేషను. 

మడాను వెళ్ళే మెయిలు, 

రైలెక్కి ఒక్క నిమిషం అయివుంటుంది. వెంకజేశ్వర్లు పోర్టరుచేత 

సామాన్లు సర్జించి, అతనికి డబ్బులిచ్చేసి, సీట్లో చతికిలబడి భార్యా బిడ్డలవేపు, 

ఆనక కంపార్టుమెంట్లొ మిగిలిన వాళ్ళవేపు కలయజూశాడు. 

కార్నర్ సీట్లో ఆయనా, శ్యామలా ఒకర్నొకరు పరీక్షగా చూసుకొంటు 

న్నారు. we 

ఒకసారి ఆయనవేపూ, ఒకసారి శ్యామలవేపూ చూసి మళ్ళీ ఆటు తిరి 
గాడు వెంక కేశ్వర్లుం 

“ఎందాకా వెళుతున్నారండి. మీరు?” అని ఆడిగాడు, “మి9_ఒంగోల్ 1” 

అన్నాడతను ఇటు చూడకుండానే. 

శ్యామల పిల్లను ఎదటి బెంచిమీద నుంచి ఈ బెంచి మీదికి మార్చి ఎడం 

చేతో జోకొడుతూ అతనివేపు అలా చూస్తూనే వుంది, 

ఒక నిమిషంపాటు ఎవరూ మాట్లాడ లేదు. వాళ్ళిద్దరూ అలా 'చూసుకోడం 

వెంక యేశ్వర్లుకి ఏమీ బాగాలేదు. 

అతను శ్యామలకి బంధువో, స్నేహితుల. కుటుంబంలోని వాడో అయి 

వుండాలి, ఇద్దరికిద్దరూ గుర్తు తెచ్చుకోలేక పోతున్నారని తెలుస్తూనే వుంది. 

తనేమీ సాయం చెయ్యలేక, భరించలేక అలా చూస్తూ కూచున్నాడు,, ఆకసు 

కూడాను. ' 

“మీ దేవూరండి!” అంది శ్యామల హఠాత్తుగా. 

“అని! మీటో?” 

“కాకినాడ. మీరు కాకినాట్లో చదివారా? .... ఒకవేళ మా అన్నయ్య కోసం 

మా యింటికి వస్తుండేవారా? మిమ్మల్నెక్కడో చూశాను!” 

“నన్ను చెప్పమంటారా?” అని అతను చిరునవ్వుతో వెంక పేశ్వర్లు పెప్ప 

చూశాడు. “ఎక్స్క్యూజ్ మీ” 
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వెంక మేశ్వర్లు సమస్య విడిపోయినంత ఆనందం చూపిస్తూ నవ్వాడు, 

“చెప్పండి చెప్పండి-..ఎక్కుడో ఎప్పుడో చూసుంటారు, ఆసలు చిన్నప్పటి 

(ఫెండ్సుని వొకో సమయంలో గుర్తుపట్టలేం.-నా కట్టా చాలా సార్టెంది!” 
మరచిపోవడం తప్పులాంటిదని తెలిసినా ఇబ్బందైన పరిస్థితిని వీలయినంత 
త్వరగా దాపెయ్యాలని ఆతని (పయ నుత్నం. 

“స్తా ఎట్లా చెప్పాలో నాకు కెలీటంలేదు' 1” అని చిరునస్వు నవ్వి 

“ఇప్య్యూ "డోంట్ * థింక్" అదలా వై జ్.” అని ఇంగ్లీషులో మొదలు పెట్టి, 

“ఆమెని వొకప్పుడు వాళ్ళింటిలోనే పెళ్ళిచూప్తల తతంగంలో చూశాను, ఆమెని 

పెళ్ళాడిస అదృష్టవంతులు మీరేననుకుంటోను,* అన్నాడతను. 

వెంకశేశ్వరు షాక్తిన్నాడు. కాని ఆ సంగతి తెలీకుండా ఏదో అందా 
మని “నేనూ అదే అనుకున్నాను. లేకపోతే అంత త్రి కొందరగా యెట్లా మరచి 
పోతాం?” అన్నాడు. పరిస్థితి సరిగా అదుపులోకి రాలేదని -అతని కదలికలవల్ల 
తెలిసిపోతోంది. 

“ఇవ్ఫుడేం చేస్తున్నారందీ!” అనడిగింది శారమల, మెరిసే కళ్ళతో, 

ఆరేళ్ళ క్రిందట...అతను తనను చూడ్డానికోచ్చినవ్పుడు_ తను పది 
హే డేళ్ళ పడుచు, స్క్కూలు,ఫై ఫైనలు పొసయింది. ఇంటరూ, డిగీకోర్నూ చదువు 

డామని తన ఉదైశ రం. పెళ్ళిచేసి అతారింటికి. పంపుదామని మిగతా వాళ్ళందరి 

ఉర్దశ్యం. మెజారిటీ నిర్ణయం నెగ్గింది. 

అప్పటికీయనకు "ఇరవై రెండేసృంటాయే మో! సంపెంగవాసన పూసు 

కొచ్చిన వెన్నెల్లాంటి మత్తుసౌందర్యం అక నిది. గుండని మొహాంమీద నా 

కెందుకని వెనకి. పారిపోయిన కొఫింగూ, ముందుకొచ్చేసిన ముక్కూ. మధ్య 

లొ తతో గడ్డం, పేరుకు తగినట్టుగా “మనోహరంగా” ఉన్నాడని తను అను 
కోడం, చూడ్డం తనకింకా జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి “చూపులకొచ్చిన 'మొగకుంకని 

అలా చూస్తే వాడేమయిపోతాడూ!”అని మేనమామ దెప్పిపొడు స్తే_నలుగుర్లా సూ 
చెప్పరాని సిగ్గేసింది. 

'ఎంత _ చదువయితే ఉండనీ గాని. ఆ స్తిలేని వాడికివ్యకు.......అంటూ 
అమ్మమ్మ నాన్నకు చెప్పింది. ఎం, ఏ, ప్యానయిన్నీ తాలూకా కచేరీ గుమాస్తా 

పనికి సిద్ధమై పోతున్నారని నాన్న అభి పాయపడ్డాడు. Mes కట్నం అక్క_కే 

దన్నారని వాళ్ళు అందరికీ హీనంగా కనబడ్డారు. “డి ప్ల కలెళ్తరు కొడుకయితే 
మాతం? అయినా రిశ్రైర్లు! ఏమిటో పోనిస్తూ: ఇంతక పిల్లకి ఏమంత 
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వయస్సు మీరిఫోయిందని? ఇంకో సమంధం రాకపోదుదే అన్నాడు 

కృష్ణాజిల్లా గన్నపరం తన అత్తవారిది. వెంక పేశ్వర్లు వాటాకు వాళ్ళ 

నాన్నగారు పోయాక, పదెకరాలు, అదీ ఇదీ కలిసివచ్చింది. బియ్యే ప్యాసయి 

సర్వీసు కమీషన్తో సెలక్టయి, అక్కడా అక్కడా చేసి బెజవాడ సట్ కలెక్టరు 

ఆఫీసులో గుమాస్తాగా ఉంటున్నాడిప్సుడు. తనను పెండ్లాడిన. ముహూర్త 

బలమో, తన అద్భృష్ట మా అన్నారు; చకచకా రెవిన్యూ చెస్టులూ. ఎకవుంట్పూ 

అవీ ప్యాసయి యూ. డీ, సీ. అయినాడు. రెండు చేతులా సంపాదిస్తాడు. 

తన పుట్టింటారై నా_ఏమాట కామాే చెప్పుకోవాలి మంచి సంబంధమే 

చూశారు. వాళ్ళు కావాలనుకున్నవ న్నీ వెంక టేశ్వర్లులో వున్నాయి. పైగా సర 

సుడూ, సహృదయుడున్నూ, వ్యవహార దక్షులయిన కొందరు గుమాసాలు 

పార్టీల్లో అలవాటు పడిపోయి, గృహజీవితంలోనున్నూ చాతుర్యం (పదర్శించి 

తన_పరభేదం మరిచిపోతారు. వెంకటేశ్వర్లు  అట్టాటివాడు కాదు. అతనికి 

శ్యామలం యే చెప్పలేని పేమాభిమానాలు. 

చూసిన వాళ్ళందర్నీ పెళ్ళి చేసుకోలేం కదా. ఒక మనిషి ఒక మనిషి 

పెళ్ళాడొచ్చు. మిగతా వాళ్ళందరూ అరగంట పరిచయంతో అనంతంగా చీలి 
| 

పోతారు. ఎప్పుడో, ఎక్కడో. వుంటూ “ఫలానా వారబ్బాయిలేడూ.-ఆ రోజు 

మనమ్మాయిని చూట్టాని కొచ్చాడే--అత నికి 'పెళ్ళట మ్మోవ్---” - అని వింటాం. 

అలాంటి ఒకొక్క కబురు మనకు సంబంధించిన ఒక్కొక్క వార్తలాగా విన 

పడుతుంది. అదే అతన్ని గురింని వచ్చే ఆఖరి వార్త కాబోలు. అంతే మరి; 

పెళ్ళికాని అమ్మాయిలకూ అబ్బాయిలకూ పెశ్ళేగదా అంతం! 

శ్యామల హృదయం అనందంతో గంతులు వేసింది. అతన్ని చూడగానే 

ఎవరో ఆత్మీయుణ్ని చూసినట్ల యింది. అతను మొహమాట పడుతున్నాడని 

ఆమె గమనించలేదు. అతనిమీద తను చూపిస్తున్న ఆేక్షి, అతను కనుపిం 

చాక తను కనబర్చిన, సంతోషం, సామాన్యుడెన తన భర్తకు అసూథయపుపా 

యని తెలిసిన ఆ మెలోకజ్డానం తాత్కాలికంగా మూగబోయింది. 

“ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు మీరు?” అనడిగింది శ్యామల మళ్ళీ, 

“ఒంగోల్లో సద్ కలెక్టరుగా ఉంటున్నానండీ.” 

అదిరిపడ్డారు వెంక చెశ్వర్లూ, శ్యామలా, రైలుకు ఇంజను అస్వుడే ఆకరి 

నట్టయింది, 
యు.  . x 
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బెజవాడ ఫైషన్లో సామానంతా దించి, నిదపోతున్న అబ్బాయిని ఎత్తుకుని 

శా్యమలను లేపాడు వెంకటేశ్వర్లు. “అప్పుడే వొచ్చేసిందా బెజవాడ?” అంటూ 

బద్ధకంగా జభ విరిచి లేచింది శ్యామల. జారిపోయిన పైటసరిగా కప్పుకుంటూ 

అ్యసయత్నంగా కార్నర్ సీట్లోకిచూసింది. 

అతను లేడు, . 

“జఆయనేరీ?” అంది శ్యామల. 

“భోజనానికి పోయాడు. బండాగి పది నిమిషాలు కావస్తూంది. పద+ి 

“అయో, వెళ్లొస్తాననేనా చెవ్పలేదండీ” 
“పద పద! చోటుకోసం వాళ్ళవస్థ పడుతున్నారు. చెబుతూంపే 

సీక్కాదూ?” 

“అబ్బ! వొస్తున్నానండీ!” అని విసుక్కుని పిల్ల నుతీసింది శ్యామల, 

లే ఓడ 
ఇంటికి రిక్షా మాటాడుకొని కూర్చున్నారు ఇద్దరూ. శారామల మనస్సు 

పేకుతో ౦దిం “అతను” ఎంత కాకపోయినా ఏదో కావలసిన వాడనే భావాన్ని 

చంష్మకోలేకపోతోంది. * సఖ్యం సా ప్త పదీనమ్” ఆని అన్నారు. దాదాపు నూట 

'యాఖై మైశళ్ళుకలిసి (పయాణంచేసి పిగేటస్పుడు “వస్తామండీ” అనెనా చెప్ప 

కుండా ఎవళ్ళ మట్టుకు వాళ్లు వెళ్ళిపోవడం బండిలోనూ అంతకుము౦దూ జరి 

గిన దానికి చాలొ వీరుద్దంగా వుంది. అతన్ని తొందరగా పెళ్ళిచేసుకోమనీ 

మరిచిపోకుండా తనను పిలవమనీ మరోసారి చెప్పాలనుకుంది. అతని హోదా 

తనకు అడ్డదు. లోకానికి అతను సబ్ కలెక్టరు కావచ్చు. కాని తనకు మిత 

సమానుడు. కలుసుకోడం కష్ట మెన మి(తుల్ని కలుసుకున్నప్పుడు కల్గిన ఆనం 

దంకం శే, విడిపోయేటప్పుడు వచ్చే వుత్కం౦ఠా, అది తెలియకుండా చూపే 

ఉత్సాహం, చాలా అనుభవ సీయాలు. రైలు సైషనుకు వెళ్ళి దిగ బెట్టి రై లు 

కదిలేటప్పుడు “ఉంటాను. ఉత్తరాలు రాస్తూ వుండేం?్లో అనడానికి మనస్సులో 

ఆత్మీయత “పీ రుకు పోయి ఇంచుమించు "అందరికీ హాయిగావుంటుంది, ర లు 

వెళ్ళాక కాళ్ళలోకివచ్చే బరువు అప్పుడేమాతం స్ఫురించదు. 

పాడ్లు నిద —_ ఎప్పుడు పట్టిందో ా 

ఆడృష్టవంతుడత ను. వాళ్ళ 'నాయనమ్మ తను చచ్చిపోయేలోగా అతని 

పెళ్ళి కొవాలని పట్టుపట్టిందట. రెండు మూడు సంబంధాలు చూసి,.ఏమాట్లా 

తేల్చుకోలేని సమయంలోనే అవిడ . పోయిందట, ఢిల్లీ వెళ్ళి ఐ "ఎం యస్ 

శ 
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పాసయి సబ్ కలెక్టరు అయినౌడు. ఇంక రెండు మూడేళ్ల 

అవుతాడట. 

తన వాళ్ళు తనకు పదిహేడు వెళ్ళి పద్దెనిమిది రాగానే ఏడో కొంప 

మునిగి పోయినట్టు సంబంధం చూసి పెళ్ళిచేసి తనను పంపించేశారు. తన భర 

ఇంకా రెండు మూడేళ్ళలో ఏమీ కొడు, న 

“అతన్లా అందరూ ఐ.పహయస్.కి కట్ట రేమండీ?” 

వెంక కేశ్వర్లు ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఆమె ఇంత సేపూ “అతన్ని” గురించే 
ఆలోచిస్తోందని స్ఫురించిందత నికి, పరాయివాళ్ళ విషయం శ్యామల ఇంత 

దూరం పట్టించుకోవడం అతను తొలిసారిగా చూచి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. కాని అత 

నామెను ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపరచలేదు, భార్యాభర్తలు ఒకర్నొకరు నిరుత్సాహ 

పరుచుకొని విషయాలు తుం పేస్తే వాళ్ళ అనుబంధాలు చెడకాయని అతని 

నమ్మకం. 

“కట్టొచ్చు, తెలివితేటలే కాదు,వొడ్డూ పొడుగూ కాళ్ళూచేతులూ బరువు 

ఏవో కొల్పలు చూసుకోవాలి. కొన్నాళ్శకిందట వంశమూ సంప్రదాయం కూడా 

పట్టుదలగా గమనించేవాళ్ళు, పరిపాలనా దక్షతకోసం” అన్నాడతను చల్లగా. 

“ఎం.ఏ. పాసవ్వాలా?” 

“లేదు. బిఏ చాలు.” 

లో జీలాకలళెక రూ 
య ఖు 

___అతను అప్పటికె ఎం.ఏ. అయినాడు, వాళ్ళ నాన్నగారు డిప్టేకలెక్టరు 

చేసి రిశెరయినాడు, ఒడ్డూ పొడుగూ మనిషిని చూడగానే ఇతగాడు పెద్ద 

ఉద్యోగంకో సం పుట్టాడ నిపి స్తాడు. (బిటిషువాళ్ళు మెచ్చుకునే స్పురద్రూవం, 

నొటికి నేటికీ ఒఖ్క_లా తెల్లటి చలవగుడ్డలూ, ఉన్న అవకాశాలన్నీ సద్వి 

నియోగంచేసుకుని చిన్నతనంలో నే కలెక్టరు హోదా పొందాడు, అతడు అప్పట్లో 

కట్నం కావాలనలేదు. కావాలనాలేగాని ఇప్పుడు ముప్ఫయివేలో నలభై వేలో 

ఇస్తారు! బంగారపు బొమ్మలాటి పిల్లను చేసుకుంటాడు. ఆ అదృష్టవంతురాలు 

ఎవరో? 

తనే అయివుండవలసింది, తనవాళ్ళు తెలివిగా ఆలోచిస్తే. ఇంటిచుట్టూ 

జవాన్లూ, ఏ ఊ రె శే ఆ ఊళ్లో బంగళా, పలుకుబడీ, పెద్దజీతం, మంచికొరూ, 

గవర్న మెంటు. జీపూ, ఇవన్నీ తనవే అవవలళిసింది, ఆస్తీ, ఆస్తి అంటారు 

గాని అధికారం ఉన్న వాళ్ళను ఆ స్తిపరులూ గౌరవిసారుగా!.ఇప్పుడు తను? 

ఆ సబ్కలెక్షరు ఆఫీసులోనే ఒక గుమాస్తా భార్య! 

వన్నెల నీడ 
వృత్త 



“ఒంగోల్లోనే వుంచేస్తారా, అతన్ని (ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూవుంటారండీ!” 

“ఎందుకు చెయ్యరు? రెండేళ్ళ తిరిగేసరికి మళ్ళీ ఎక్కడికో" 

“బెజవాడా వెయొ్యచ్చా?” 

“ఆ; బెజవాడేం? ఆంధాలో ఎక్కడన్నా వెయ్యొచ్చు; వొకసాా 

అంధకి ఎలాట్ చేశారు గనక!” | 

అతను బెజవాడలోనే సబ్కలెక్షరు అయితే తనకి ఇంతకన్నా బాధగా 

వుంటుంది కౌటోలు., ఆ పరిస్టితి రాకుండా ఉంటే బాగుణ్ణు! 

ఏమిటో. మేరేజెస్ ఆర్ మేడిన్ హెవెన్, అంటారు. తన వివాహం 

భూమిమీ దే జరిగుంటుంది,“ఇంతకీ ఘటను ౦డాలి,మా అమ్మమ్మ చెప్పినట్టు.” 

అని తను అంపే, “ఎవరమ్మమ్మ నడిగినా అంతకన్నా ఏం జెప్తారు?” అన్నా 

డతను, వెన్నెల ఒలకటోసినట్లు నవ్వి, పల్చటి తెల్లటి ఆందం అత నిది.వెన్నెలే 

అతను; అతనే వెన్నెల. 

“ఫీ_._ఏమిటి నాకీ పాడాలోచనలు!” అనుకుంది శాకమల. పెళ్ళయిన 

తరువాత ఈ అయిదారే”.లోనూ తనవాళ్ళు తన పెళ్ళి విషయంలో ఏడో 

పొరపాటు చేశారని ఆ...కోడం ఇదే మొదటిసారి. అనుకున్నందుకు విచారించినా 

అందులో ఉందనిపించే నిజం అనిపిస్తూనే ఉ౦ది. 

రిక్షా ఆగగానే శ్యామల వాస్తవ (పపంచంలో పడింది. 

“నేను శేరియర్ పట్టించుకొ స్తా గానీ నువ్వింటికెళ్ళి స్నానానికి వేళ్లీళ్ళు 

సిద్దంచేసి పెట్టు. ఇవిగో తాళంచెవులు” అని వెంక శేశ్వర్లు హోటలు దగ్గర 

దిగాడు. 

* తొందరగా వ చ్చేయ్యండేం [39 

0 0 0 

ఇంటికి వెళ్ళి పిల్ల లిద్దర్నీ మంచంమీద పడుకో బెట్టి జాయిలరు అంటించి 

రెండు గదులూ ఊడింది శ్యామల. పదినిమిషాల్లో నీళ్ళుకాగాయి. భర్శ రాలేదు. 

తొరతొరగా రెండు బశెట్లకు నీళ్ళు కొలుపుకొని ఒంటిమీద పోసుకుంది, చీర 

మార్చుకొని తలా ముఖం 'సవరించుకొచి హాల్లోకొచ్చింది. ఇంతలో వీథి త్రలుపు 

చప్పుడై0ది. “వస్తున్నా !*” అని తలుపు తీసింది. 

“సబ్ కలెక్టరు గారి జవాన్నండి.” 
3 
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“ “అయ్యగార్ని పొద్దున్నే ఎడ్గుమాస్తా గారితో కల్పి రమ్మన్నారండి.” 

మీ దొరగారు! ఏమన్నా అంజనం వేశారా?.ఇంకా అయన ఇంటికన్నా రాలేదే! 

ఏమటీ సంత?-పో, పో!” అని కసురుకుంది శ్యామల. : 

“ఏందండమ్మగారూ అట్టా అరుస్తారు? ఎడ్గుమాస్తాగారు ఎదుటింటోనే 

గదండి ఉంటం! వారితో పిచ్చా పాటీ మాట్లాడా వుంచే ఎళ్ళిరమ్మన్నారు.. 

మళ్ళీ పొడుకుంటారే మోనని చెప్పొచ్చా. వారో జెప్పండమ్మా.” అని గుమ్మం 

దిగి చరచరా వెళ్ళాడు జవాను, 

శారమల తలుపుదగ్గరే నిలబడిపోయింది బిత్తరపడి, తను ఎందుకన్నదో 

ఆమాటలు, వాడెట్లా జవాబు చెప్పాడో; అంతా మాయగా ఉంది. . 

“ఏమిటీ, ఎవరదీ? లే” అంటూ వెంక కేశ్వర్లు వచ్చాడు. అతనికి దారి 

ఇయ్యటానికి శ్యామల లోనికి నడిచింది. 

“ఏముందీ? ఆఫీసు జవానుట! తెల్లారెసరికి రమ్మన్నారట! యిం'తేగా 

వుదో్యగం!” 

వెంకేశ్వర్లు వెనకాలే వొచ్చిన హోటలు కుర్రాడు కేరియరు అక్కడే ర్లు 

ఉంచటోయాడు: "ఇటా ఇటా అని వాణ్ని లోపలికి తీసు కెళ్ళింది శ్యామల. 

వెంక కేశ్వరు ఆలోచిస్తూ బట్టలు విప్పుకుంటున్నాడు: కేరియరు లోపల 

పెటిన కురాడు తిరిగొచ్చి హాల్లో నుంచున్నాడు. శ్యామల పంచె, తువాలు. 
ట్ర ల్లి 

తీసుకువచ్చింది. 
| 

“శకేరియరుకి పొద్దుట రా ఆబ్బాయి. పనిమనిషి వొస్తుందో రాదో 

తెలీదు” అన్నాడు వెంకటేశ్వర్లు. “సరేనయ్యా” అని వాడు వెళ్ళాడు. 

వాచీ తీసి ఇస్తూ వెంక పేశ్వర్లు “త్రొమ్మిదే యిరవై అయిందే! నీళ్ళ 

కాగాయా?” -అన్నాడు- శారామల చేతుల్లోంచి. తువాలు.పంచె తీసుకుని చాయిలరు 

దగ్గర కెళ్ళాడు. 

భర్త తనశేసి చూడలేదు. తను అన్న మాటకు ఏమన్నా అనుకుంటు 

న్నాడేమోనని శ్యామల వాధప డింది, 

'పెంటనే వెళ్ళి చ్చే కౌలిసా తేవండి ౨" అందిం 
ర) వి 

కక వ, . p న చయ చ 0099 

అక్కర్లేదులే నువ్వు స్నా ౦ చెయ్యవా 

*“ఫ్రోసుకున్నా, లేవండి నె తొల్లిస్తా,” 
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“వెళ్ళి డొబొమీద పక్కలువెయ్” అనీ వెంక శేశ్వర్లు రెండు బక్కెెట్లూ 

బాయిలరు దగ్గరకు తెచ్చాడు. 

ఆతని అభిిపాయం (గహించి శారామల వెళ్ళింది. 

నిజానికి అర్థరా(త ప్పుడు రమ్మనడం, ఆదివారాలూ 'సెలవులూ వర్కు 

చెయ్యవలసి రావడం, మర్నాడు ఉదయాన్నే _పత్యేకం రావలసుంకే తొల్చి 

రాతి పది పదకొండు గంటలవరకూ కబుర్లు చెయ్యడం, ఇలాంటివి వెంక 

సేశ్వర్లుకు కొత్తకాదు. ఎంత విసుక్కు నేది “శ్యామల! వాళ్ళకు పెళ్ళాలూ, 

పిలలూ ఉండరా అనేది, ఒకసారి; తాలూకాలో వర్కు చేస్తున్నప్పుడు డే 

దారుతో అన్న ఈ మాట తాసిల్లారువరకు వెళ్ళింది. భార్య అన్నమాటకు అతని 

బాధ్యత ఏమీలేదు కాని ఆ మాటను తాసిల్హారు జోక్ గా మార్చేవరకూ వెంక 

పేశ్వర్లు ఇబ్బ ౦ది పడ్డాడు. జమాబందీల్లో రాతి రాకపోవడమూ జరిగేది... 

అంత ఏసుగు శ్యామల ఎన్నడూ చూప పలేదు. “ఇంతేగా వుద్యోగం!” అవి 

ఉడోకిగంపెన నిరసనలేదు, డ్యూటీలో ఎగుడు దిగుడులు ఉద్యోగానికి చెందవు; 

ఆఫీసర్లుగా నచ్చే వ్యక్తులలో మంచి చెడులు ఆ ఉద్యోగాలకు చెందనట్టు. 

“ఇంతేగా ఉద్యో్యోగం" అన్న భావం ఇంకో ఉద్యోగి ఉదోకగంతో పరి 

పోల్చు కున్నప్పుడు కలగొచ్చు. 

కాని ఈ మాట శ్యామల తొందరపడి (పయాణపు బడలికౌ, చికాకూ 

(పోత్సహించగా అన్నమా పేగాని తోతాలోచించి అందులో అర్దం తనకు తగలా 

లని అన్నమాట కాదని వెంకటేశ్వర్లు ఉద్దేశం. రైల్లో తటస్టపడ్డ ఆయన 
ఉద్యోగం పెద్దది అన్న విషయం దృష్టిలో పెట్టుకొని శ్యామల ఈ మాట అన్న 
చేమో అనుకోడానికి అతనికి (పాణం ఒస్పలేదు. ఆ విధంగా ఒక తరంగం 

వస్తే గట్టిగా తోసి వేశాడు, 

సీమైనాసరే ఈ విషయం అతనేమీ | పసంగించదలచలేదు. తనలో ఏ మైనా 

అసంతృ పి పి రేగితే, శ్యామలే ఆ విషయం దాచుకోకుండా తెలియజేస్తుందని 

అతనికి తెలుసు. 
కాని అట్లా ఆమెను పరీక్షకు పెట్టడమూ అతని లక్ష్యం కాదు. ఆమెను 

పరీక్షకు పెట్టి విషయం తెలునుకోటం తనకూ, ఆమెకూ మధ్యవున్న అను 

బంధాన్ని కలుషితం చేస్తుందని అతని భావం. 

0 0 0 

స్నానం, ఖోజనం అయి డాబామీదకు చేరేసరికి పదిగంటలు కావస్తూంది, 

శుక్త చతుర్దశి వెన్నెల విశ్వానికి తెల్ల బిట్ట కప్పినట్లుంది. తెల్ల టి దుప్పట్ల మీద 
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తెల్ల చీర కట్టుకున్న శా్యమలమీద ఆ వెన్నెలపడి, ఆరిపోతాయే మోనని భయవడే 
అనుభవాల కోరికల్ని వెంక పేశ్వర్లులో 3 రెచ్చగొట్లున్నవి. నిశ్శబ్దమయిన (పకృ 
తిని సూచిస్తున్నట్లు శ్యామల మౌనంగా వుంది. 

కషం, అల్లావున్నావ్ గ్గ 

“ఎలా వున్నానూ 9* 

“అలిసిపోయినట్టుం కేనూ 1” 
“నేనేం అలిసిపోలేదు. చక్కగా నిద్దర జోయా రె ల్లో, 99 
కాని ఆమె మనస్సు స్వాధీనంలోకి. తిరిగి రాలేదు. వెన్నెల చూ స్తేనే 

“అత మొ” జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు. తెల్లటి దుష్ఫటిమీద కనబడని కిరణాలు (వస 
రిస్తున్న చందమామను చూసె ఊ హలో అతనే మెదుల్తున్నాడు “అతను 

వెన్నెల్లా. ఉన్నాడు.” అన్నది తన భావం. అది ఇవ్యాల్లిది కాదు; ఆనాటిది. విడి 

తనను అతన్నుంచి విడదీసి ఈనాడు వెన్నెల్లో ఈ తెల్లని అనుభవం రూపం 

చూపించి పరిహసిస్తూంది. అలిసిపోయి, పాతబడిపోయి, సౌఖ్యాన్నీ, ఫలితాన్నీ 
మొహం మొ త్రించేసిన ఈ అనుభవం నేడేమో కొత్తగా ఉంది. ఆ సమయంలో 

వివేకం, జ్ఞానం, ధర్మాధర్మ జిజ్ఞాస_వీట్ని. ఆ మె నుంచి వేరుచేసి “దుశ్శీలం” 

విజృంభించింది. భర్తే పరాయివాడై తను భర్త సమక్షంలో ఏకాంతంగా ఉంటు 
న్నది. ఊహచి్నిత మైన మార్గాలు పట్టి తనను మత్తులోముంచి ఎక్కడికో తీసుకు 
పోతున్నది. లక్ష్యమూ, మార్గమూ లేవి ఆ ఊహ వెంట సీరసంగా నిశ్శబ్దంగా 

ఫోతూ, ఉన్నది లేదనుకొని, లేనిది స ఎ్రష్టించుకొని, బధిర బంధితురాలై ౦దె, 
ఆ ఊహతోంచి వాస్తవానికి వచ్చేటప్పటికి వవ్నిత మైన సుఖకిఖరం జారి 

పోయింది. 

అతి గోప్యమైన (దోహం అది. దానికి తట్టుకోడానికి ఎంత అనుభవమూ 
చాలదు. 

0 0 0 

“నో కిక్కుడ బాగా లేదండి.” అంటూ శ్యామల లేచింది. 

కట్టు సవరించుకొని పాపను ఎత్తుకుంది, 

“చలేస్తోందా [99 

“ని మూనండీ _ కిందికి పోతానూ?” 

“నేనూ రానా ?” 
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ఉమ్ యిష్టం భి 

“యిక్కడ బాగానే వుంది; మంచుకూడా పడేట్టు లేదు.” 

“బాబుని తీనుకొ పోనా ?* | 

“ ఒద్దులే. ఉంచు.” 

తొందరగా మెట్లు దిగి వచ్చింది. పాపను ఉయ్యాలమంచం మీద పడుకో 

బెట్టి “కేబుల్ ఫ్యాను కాళ్ళవేపున స్టూల్ మీద ఉంచింది. పక్కనే మంచం 

వాల్సుకుని ఒట్టి దిండు వేసుకుని దీసం ఆర్బి పడుకుంది. 

నిద రాపట౦ లేదు, ఎంత _పయత్నించినా. జా_గదవస్టలో ఉన్నంత్ర 

సేపూ ఆలోచన తప్పదు. గు ప్పెట్లొనూ, సీసాలోనూ శూన్యాన్ని సాధించడం. 

మ స్తిష్కాన్ని ఖాళీగా ఉంచడం _ ఒకదానికంటే ఒకటి కష్టం. మొదటిదానికి 

సైన్సు సహాయం లభిస్తుంది, రెండోదానికి భొతిక సహాయం లేదు, ఆధ్యాత్మిక 

చింతన, ధా నం చేస్తె "వీలవుతుంది. వాట్ని అలవర్చుకోడానికి కొంత పాం 

శుద్యం ప రిపూర్ణతా అవసరం. అని మొదలయ్యే చోటుకు శ్రమల ఇంకా చేర 

ఈ రోజు ఎంత అన్యాయం జరిగి పోయింది! అతన్ని చూపించి విధి 

తనను పరీక్షించి పరిహసించింది. పరీక్షలో తనునెగ్గ లేక చెయ్యకూడని పాపం 

చేసేసింది. తనలో _పవహిస్తున్న ర క్రానికీ ఆత్మకూ చుట్టరికం లేదు. పైకగు' 
పించని ఈ చాధ తను ఎట్లా భరించడం? భ్ ర్రకాదుగదా, ఆత్మకూడా ఈ చాధను 

పంచుకోదు. తనకు తనే "చేసుకున్న ఈ దోహోనికి (పాయళశ్చి త్ర తంగా తననుంచి 

తనే దూరంగా పారిపోవాలి. ఎక్కడికి?” ఎక్కడికి పోయినా ఈ బాధ తనను 

వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఎవరో ఎ(రగా మండుతున్న కొరివితో తనను 

కౌలుస్తున్నాదు. శరీరం పాప చింతనాన్నిలో దగ్గమె (వణాలవుతోంది. 

చీకట్లో ఫ్యానురొదలో వేయికంఠాలు తనవేపు తిరిగి ఏమేమో అరుస్తు 

న్నట్లుంది. కళ్ళు మూసుకున్నా కనబడే ఆ భీకర దుష్ట స్వరూపం తన (పతి 
బింబమేనని ఊహించుకొని చెప్పరాని ఆవేదన అను భవించింది శ్యామల, మని 

షికి ఒంటరితనం కంచే శ్యతువు, శిక్ష ఏమున్నాయి! 

ఆరేళ్ళుగా భర్తతో కాపురం చేస్తూ, అతనే తనై, తనే అతనై గాటు 

తప్పని బండిలాగా సరళంగా సంతోషంగా జీవితయానం సాగిస్తున్న తనను, ఈ 
రోజు అతను కనబడి తొల క్రిందుగా నించో బెట్టాడు. సామర్ల కోటలో మెయిలు 
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ఎక్కేవరకూ ఉత్సాహంగా ఉన్న తనను; ఈ గొడవ ఊహించడానికైనా ఆవ 
సరంలేని తనను; ఇందులో దింపి ఏడ్పిస్తున్నాడు.... (కూరుడతను! 

పాపం అతను మటుకు ఏం చేశాడు! అమర్యాదగాగాని అపసవ్యంగాగాని 

[పవర్హించలేదు. తనే అతన్ని గుచ్చిగుచ్చి, మీదేవూరు? ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు? 

అని అడిగింది. అతను సాధ్యమైనంత సిగ్గుపడి ఎలా చెప్పనండీ అంటూనే తన 

కర్గం .కాదనుకొని గాబోలు ఇంగ్లీ షులో చెప్పాడు. అతన్ని పరకాయించిచూసి, 
ఫలానా అని తెలిసి ఉశిర. హ్టోక్ర పదే పదే పృచ్చించడంలో తనకు తెలియకుండా 

తనపైన స్వారీ చేసే ఒక ఆధిక్య భావావేశం ఉంది. పెళ్ళి చూపులకు వచ్చిన 
.తరవాతకూడా వాళ్ళకు ఆస్తిపాస్తులు లేవవి తిరస్కరించి అనాడు వార్ని తన 
వాళ్ళు అవమానించారు. ఈనాడు నీవెవరు, నేనెవరో తెలుసుగా! నాకు పెళ్ళ 

యిందిలేకి ఇదుగో నా భర్తా నా'పిల్లలూ చూశావా! అని చెస్పుకోబోడం. (పద 

ర్నన. అతన్ని అవమానించడమే. నాడూ, నేడూ క్షణికమైన అధిక్యాన్ని పుర 
స్మరించుకుని నిజమయిన విలువను అవమానించిన దోషం తనది. తనే దోషి. 

| అయినా ఇంత శిక్ష తగదు. చిరకాల సముపార్టిత మైన పావ్మిత్యం 

ఉదేకజనక మైన ఒక్కదోషంతో దగ్ధమైపోయి (పత్యక్షదైనం ఎదుటా,. ఆత్మ 
.ఎదుటా విచారణ పొందవలసి రావడం అన్యాయం. 

తను చేసినది తప్పయినా సామాన్య మైనదిగా కనుపించదు; ఆక్మసాక్షిగా, 

భ్ ర్త సమక్షంలో అతనిసరంగా ఆలోచించి, భర్తని స్యల్సానికి తూలనాడింది; 

భ్ లో అతన్ని ఊహించుకొని మానసిక వ్యభి చీ! + స 

“భగవంతుడా!” అని ఒక కేక పెట్టింది శ్యామల. కాని ఆ కేక ఆమెకే. 

వినిపించ లేదుం గాడ్డద్యంతో ఆమె కంఠం మూసుకుపోయింది. 

0 0 0 

“లెగవండమ్మగో రూ!” అంటూ పనిమనిషి లే పేవరకూ మెలకువే 

రాలేదు. రేడియో మీద అలారం కైమ్పీస్ చూసింది; దానికి కీ ఇస్తేగా తిరగ 

డానికి! అనుతుంటూనూ, అది ఎనిమిదింపాపు చూపిస్తోంది. రేడియో ఆన్ చేసి 

సరిదిద్దుదామని కీ ఇవ్వబోయింది. గడియారం తిరుగుకూనే వుంది. చయణ 

కీ ఇచ్చారేమోలే అనుకుంది. 

“ఎంత నిద్దర బొయ్యావమ్మా,” అని పనిమనిషి నిట్టూర్చి చేతులు 
౧ శు 
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“అబ్బ! ఏమిపే నీ సొద!” 

“సౌదేం దండమ్మగోరూ! ఐగారు ఆఫీసుకెలి పొయ్యారుగా.. సందు 

మొగలనే గనపడి దణ్ణం బాబూ అంటే యింటికెల్లి మంటిరి. తమురులెగిసే 

వున్నారోనుకుంటుండా!” అని చదివింది పనిమనిషి. 

శ్యామలకు పూర్తిగా తెలివొచ్చింది. ఆయితే “టైము ఎనిమిదింపావూ 
అయిందన్నమాట. వెంక కేశ్వర్లు విషయం ఆమెకు కొ తగాదు. పిడుగులు 

పడుతున్నా సరే డ్యూటీకి ఎగనామం పెట్టడు, రాత్రి కబురొచ్చిందో లేడో 
'పొద్దుకే లేచి వెళ్ళాడన్నమాట, 

అసరే నీళ్ళుతోడు బాయిబర్హోకి“* అంటూ గదిలోకి వెళ్ళి టూత్ (దిష్ 

తెచ్చుకుంది శ్యామల, 

“బాయిలేర్లో నీళ్ళు కాగుతుండాయమ్మగో రూ!” 

సరే కుంపటి వెలిగించు. డాబామీద చిస్నయ్యగా రింకా పండుకున్నాడు 

గాబోల్లేపి తీసుకురా 1.” 

“ఏమీలేదు, చిన్నయ్యగారు లేచి వాళ్ళనాన్నగారితో కాఫీ తాగేసి పెరట్లోకి 

వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నాడు. కుంపటి పక్కన కాఫీ గిన్నెలూ, కుంపటిమీద 
సన్నగా కాగుతున్న పాలూ! అనుమానించి మేకున ఉన్న స్లాస్కుచూ స్తే బరు 

- వుగా వుంది. 

శ్యామల సిగ్గుతో చచ్చిపోయింది.... రాతి ఆ దిక్కుమాలిన ఆత్మ పరి 

శీలన దప్పించుకోడానికి 'వీల్లేనిదెంది. అందులో ఎప్పుడు నిద్దరప'కేసిందో! 
ఆయన పాపం తెల్ల వారుజామున చాలా తొందరగా లేచుండాలి. పాలు పిండే 

మనిషి బ్యరెను తీసుకుని అయిదుకొక ముందే వచ్చేస్తుంది. అప్పుడనగా లేచి, 
శకి పనులన్నీ చక్క బెట్టి ఎనిమిది (పాొంత౦ంలో ఆఫీసుకు వెళ్ళాడన్నమాట, 

ఇనస్నీ చూసి పనిమనిషి నవ్వుతోంది కూడాను. ఛీ; మొద్దునిద్దరా నేనూను! 

ఎంత సనై ౦ది! అనుకుంది. 

పిల్ల లిద్దరికీ నీళ్ళుపోసి దను పోసుకుని వంట పూ ర్రిచేసేసరికి పదిన్నర 
దాటింది. శేడివేడన్నం పిల్లి లిద్దరికీ సెమైసి' ఇవతలికి "తీసుకొచ్చింది. వీథి 

తలుపు చప్పుడై 0దిం 

ఆఫీసు జవాను. 

“అయ్యగారు తొందర పనుండి బంద రెళ్ళారండి, రాగవయ్యగారి దగ్గి 
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రుచ్చుకున్నారండి యిరవై రూపాయలు, తమర్నడిగి వారి కియ్యమన్నారండి, 

ఇదిగో చీటి.” 

సరిగా మెదడులో ఇనుడలేదు శ్యామలకి 

. “బంద రెళ్ళారూ?” 

“న్స రేనం డి.” 

ఈఏ దుక” 

“ఏదో అర్జంటు పనిటండి. దొరగారు బంగళాకి పిలిపిచ్చుకుని జీపులో 
ఎక్కింంచుకు పొయ్యారండి.” ; 

“భోజనమో?” 
“ఇంక బోజన వే(టండి; ఎవురూ దిన్లా; అమీన అయ్యగారు డబ్బు 

ల్లెచ్చుకో లేదని యిదవుతావుంచే రాగవయ్యగారిల్లు దగెరగదాని నే బోయి 

దెచ్చిచ్చా.ో 

చీటీ చూసింది శ్యామల. ఇంట్లో కెళ్లి డబ్బు 'తెచ్చియిచ్చింది. 

“రా|తి కొచ్చేస్తారుగా!” 

“ఎట్ట లెలుసుద్దండి? ఎళ్లం మనిష్టం గాకపాయె. రాటం మనిష్టమా?” 

ఆనివాడు వెళ్ళిపోయాడు. 

దిగాలుపడి కూచుంది శ్యామల. 

అర్జెంటు పనులు వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంటికి వచ్చి చెప్పి వెళ్ళకూడదా? 

చేతిలో డబ్బులేక పోయినా ఇంటికి రావాలని బుద్ధి పుట్టలేదు? రాఘవయ్యకు 

కబురు చేసి. తిండీ తిస్పలూ లేక కట్టుబట్టలతో అప్పుచేసి వెళ్ళిపోవాలా? ఇది 

ఎప్పటి డ్యూటీకాదు. ఇందులో ఏదో ఉంది. తన మాటా ప్రవర్త రనా గు ర్రించి 

తనను శిక్షీస్తున్నారా ఆయన? 

కబురు తెచ్చిన జవాను! వాడి మాటలు! కొంచెం తిన్నగా ఏడవకూడదూ 

వాడైనా! వాడికంతా తెలుసల్లే ఉంది! 

ఆలోచనలో అశ్యాసలతో శ్యామల అలాగే గంటలు గడి"పేసింది. మధ్య 

మధ్య పిల్లల ఆట, నిదపోవడాలు,కిటికీ రెక్కల చప్పుళ్ళు. పోస్టుమన్ "కేక. 

ఇలాటివి "స్వల్పంగా కదిల్చినా ఆలోచనలనుంచి తప్పించుకో లేక పోయింది, 

సాయంకాలం హెడ్డుమాన్తా శంకరంగారు ఇంటికి వస్తాడు గదా; ఆయన్న 

డిగి తే వివరం. శెలుస్తుందనీ, అసలాయనతో కలిసి భ శ్రవచ్చేస్తాడనీ కొంత 
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ఆక, అతనికోసం చూడగా చూడగా చివరికి రాతి ఎనిమిదిన్నరకు వచ్చారు, 

రిక్షా వాళ్ళింటి గగ్గర ఆగగానే గబగబా వెళ్ళింది శ్యామల. _ . 
“ఏమమాాయీ ఇట్లా వొచ్చాపూ? రా. కూర్చో!” అంటూ లోనికి వెళ్ళా 

డాయన. హెడు గుమాస్తా గారి భార్యవచ్చి “శారమలా యేమిటి” వోహోపహో. 

రామ్మా,రా. ఏమిటి విశేషాలు? చెల్లెలు పెళ్ళి విశేషాలు చెప్పు ముందుగా!” 

అంటూ పలకరించింది. 

శ్యామలకు ఇరకాటంగా ఉంది, కోటూ పాగా తీసేసి శంకరంగారు 

ఇవతలికొచ్చాడు. “ఏమమ్మాయిీ, పొద్దపోయొచ్చావూ ! మీ ఆయన రాలెదట్టుందే 

బందర్శ్నించి?” అన్నాడు, 

. మరేనండీ-_ సాయంకాలాని కొస్తానని కబురు పెట్టలేదు. మీకు తెలు 

శీ మోనని” 

| “తెలిసే దేముంది? వెళ్ళిన వాళ్ళంతా వొచ్చేశారుగా?” 

“అందరూ వొచ్చేశారాండీ!” . 

“ఆ, అంతా పౌచ్చేశారు! రేపు శనివారం లోపుగా నిజీనెస్ తిబర్బ్సు 

. పంపాలి. పతీ వాల ఎట్లోనూ వర్కు హెవీగా వుంది. ఇవాళ కలెక్టరు కౌన్ఫ, 

రెన్సు. క్యాంపు క్షర్కుకి జ్వరమై తేనూ మీ అయనకి షార్ట్ హాండ్ తెలుసుగదాని 

సబ్బం లెక్ష రు వెంబడేసుకు పొయ్యాడు. వాళ్ళంతా సాయంకాలనికే వొచ్చేశారు. 

మరి యీన ఎవరన్నా (_ఫెండ్సుతోవుండి బస్సులోగాని వస్తాడే మో? 
0 ఎ 0. ఇ . 

ఆ మర్నాడు సాయంకాలం 'హెడ్గుమాస్తా శంకరంగారే వచ్చారు, 

“అమ్మాయీ!” అని కేకేస్తూ. 

శ్యామల గదిలోంచి హోల్లోకి వచ్చింది. కొంగుపట్టుకుని అబ్బాయి 

|, వచ్చాడు, వాడిచేతుల్లో పిస్పర మెంట్ల ప్యాకెట్ ఒకటి పెట్టాడు శంకరంగారు. 

“అదేమిటండీ?” అని వారించింది శ్యామల, 

“అబ్బే ఏంలేదమ్మా! పసిపిల్లాడు. చూసిచాల రోజులెందిగాఎ”. 

శ్యామల మొహం పొంగి కళ్ళు బరువుగా వున్నాయి. 
 “ఏమమ్మాయీ అట్లావున్నావు? ఇవ్వాళా రాలేదుగా, వెంకటేశ్వర్లు? 

ఎమయిపొయ్యాడు, ఎటు పొయ్యాడు?” 

. “వారి పని పూర్తిగాలేదేమోనండి, బందర్గో_” దుఃఖం దిగమింగు 

కుంటూ అంది శ్యామల, 

486 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“నా జొంద, వారి పనీ నొ పనీ అక్క డేముందమ్మా! ఇందతా. గవర్న 

మెంటుపనీ, సబ్ కలెక్టరు పనీ 

“ఆయినా నాకు తెలియని పనేముందతనికి బందరోమటుకు? లేదు! 
ఇందులో ఏదో వుంది, అయితే అమ్మాయీ, ఒక్క టడుగుతాను. ఏమను 

కోకుండా చెబుతావూ?” 

శ్యామల పరిస్టితి అయోమయంగా వుంది. 
“నా అనుమానం ఏమిటంపే_ ఏమన్నా పోట్లాడి వెళ్ళాడా అని! పెళ్ళికి 

గదా వెళ్లారు! అక్కడ లాంఛనాలూ వాటివిషయంలో లేదా యింకో నాలుగు 

రోజులక్కడుండం విషయంలో ఏదన్నా మాటా మాటా అనుకున్నారేమో! ఒక 

వేళ!_ చూడమ్మాయీ. ఇది ఎలాంటి మైమంటే- బిజినెస్ రిటర్న్స్ టెమ్. 
అందరూ కష్టపడి పనిచెయ్యాలి. రెండు రోజులు ఆబ్బెంటయినాడంచే అతవి 
కెంత నష్టం 1+ అసలే పది రోజులు సెలవు వాడేశాడు. వర్కుకి ఎప్పుడూ. 

ఎగనామం పెట్టడే అతను; నువ్వు చూస్తె ఇట్లా వుంటివి. అఠనేమో' తొందర 

సడే మనిషికాదు.ఇట్లా ఎ౦దుకు చేశాడో మరి నాతో చెప్పమ్మా ఏదన్నా 

వుంచే. మీ ఫొదర్లాంటి వాణ్ని,” 

శ్యామల మాట్లాడలేదు. రాతి బొమ్మలాగా నించుంది, దుఃఖం పొంగి 

“సరేలే, నేనెళ్ళొస్తా. ఇస్పుడో ఇహనో వసాడనే అనుకుందాం. 

రాగానే కాస స్ప కనబడ మని చెప్పు.” 

వెళ్ళాడు. 

ఈసారి శ్యామలకు దుఃఖం ఆగలేదు, ఏడ్వేడ్చి అలసిపోయిందామె, 

ఏదీ మామూలుగా జరగటంలేదు! మూడు రోజులు మూడుయుగాలె నె, ఇది 

ఇంకా 'ఇలాదేనికి దారితీస్తుందో! పోట్లాడుకున్నార నికూడా అనుకుంటున్నారన్న 
మాట. ఇది అక్షరాలా హెడ్ గుమాస్తాగారి ఇంట్లోనుంచి వచ్చిన బులెటిన్. 
సందేహంలేదు. అయితేనేం; ఇది ఆ ఫేసులో (పొకటానికి ఎంతో సేపు పట్టదు 

శంకరంగారు ఏం చెప్పదల్బుకున్నా గుమాసాలందరూ చుట్టూ చేరుతారుట. 

గుమాసాలందరి మధ్యా ఈ విషయం చెప్పడమూ, వాళ్ళు నవ్వుకుని 

ఇళ్ళలో, ఆ పక్క, ఎదురు ఇళ్ళలో, వాడల్లో చెప్పడమూ, తమకు జరగని 
గృహకల్లోలం గాధగా రూపొందడం ఊహించుకుంది శ్యామల. ఆమె హృద 

యం కల్లోలమైంది. ఊహ భయంకర మార్గాలు పట్టింది. 
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విధి తనను ఎందు కిలా, పరిహసిస్తూంది?. 

తొమ్మిదైంది. భోజనం మీద ఆపేక్ష కలగలేదు. నంటింట్లో అన్నీ 

చక్క బెట్టుకొని వడ్డామని లేచింది. తలుపు చప్పుడైంది, ఉలికి పడింది శ్యామల, 

తలుపు తెరుచుకొని వెంక కేశ్వర్లు లోనికి వచ్చాడు. బుట్టతో మామిడి, 

పళ్ళు కాబోలు తీసుకొని రిక్షా అబ్బాయి వెనకాలే వచ్చాడు. 

ఉస్తాద్ శ్యామలా; చెప్పకుండా వెళ్ళానూ!“ ఆంటూ వెంకటేశ్వర్లు గడి 

శ్యామల ఎక్క-డున్న దక్కడే నిలబడిపోయింది. 

వెంకటేశ్వర్లు రెండు నిమిషాల్లో ఇవతలి కొచ్చాడు బట్టలు మార్చుకుని, 
య జ్. లు 

“కాళ్ళు కడుకో్కోంండిం” 

. “ఏమిటి. భోజనమా? ఊంహు6. దార్లోనే ఆగి హోటల్లో తినొచ్చాను; 

మళ్ళీ యింత ర్యాతప్పుడు నువ్వేమవస్థ పడతావనీ- 
శ్యామల మళ్ళీ అదిరి పడది. 

టె 

శనన్నెందుకిలా అన్యాయం చేస్తున్నారూ?” అని అడిగింది. అణుచుకో 

లేని భావాలను తెలియజేయటానికి (పారంభించిన ఈ వాక్యం బరుపుగా ముక్క 

ముక్కలుగా వచ్చింది. ఆ మెకు ఏడుపు ఆగలేదు; 

“ఛా,ఛా; ఏడుసావేం !” అన్నాడు వెంకశేశ్వ్యరు దగరగావచ్చి, 
ar, యం ళ్ 

“నాకు తెలుసు, నాకేం చెప్పకండి, నేను తప్పుచేస్తె సన్ను దండిం 
చండీ. కౌని యిలాగా ?* అని కస్నీళ్ళలోంచి గాడ్లద్యంలోంచి అన్నది. 

వెంకటేశ్వర్లు నీరయిపోయినాడు. దుఃఖించటానికి శ్యామల కెంత అను 

భవం లేదో ఊరడించటానికి అతనికి అంతకంసే.అనుభవం లేదు. 

“లేడు శ్యామలా. నువ్వేం తస్పుచేశావూ? ఛీ ఛీ; తప్పు కాదూ. ఏమిటా 

మాటలు? నేను చెప్పకుండా వెళ్ళినందుశేగా! పానం మూడు రోజులూ పూట 

పూటావొండుకుసచూళావు కాబోలేం-?. సారీ శ్యామలా! మనం కౌకినా డెశ్ళే 

ముందు ఆమ్మ. నూతి" దగ్గర కాలుజారి పడిందని,లెటరొచ్చిందిగా? చూదామని 

మావూరెళ్ళాను. కాకినాణ్నించి వొచ్చేప్పుడే దిగుదామం ప్మేమనసొప్పలెదు. 

సరిగ్గా “పంధొమ్మిదికి డ్యూటీలో ఉండాలని సబ్బ-లెక్షరు ముందుగా చెప్పాడు. 

బందర్లో కాన్ఫరెన్సు అయినాక ఈ రెండు రోజులూ పబ్లిక్ హాలీడేస్ కదాని 
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అడిగితే పోయి రమ్మన్నాడు. అబ్బ! ఎట్లో అయిపోయినావు. ఏమిటీ కళ్ళు! 

ఎంత సేపట్నుంచీ ఎడుస్తున్నావ్?” 

శ్యామల శరీర మే ఆ శ్కైపోయింది. భర్తకేసి ఒక్కసారి చూసి కాళ్ళ 

దగ్గర చతికిల బడ్డది, రెండు కాళ్ళనూ పెనవేసుకుని “నన్ను క్షమించ౦ 1, 

మనస్సు కష్టపెట్తాను. తప్పు చేశాను, పాపి పిష్టిదాన్ని...” అన్నది అతని 

మోకాళ్ళమీద త తల ఆనించి, 

అక్కడికి విడుదలై న నిట్టూర్చులో భూభారంఅంతా ఉంది. పా 

లంలో కాలిన హృదయం పశ్చాత్తాప వాహినిలో (| పక్షాశిత మైనట్లు శ్యామల 

శేలిక పడింది. 

“సీ త్రప్ప్ఫూలేదు. లేలే అన్నం తిందువు గానో అన్నాడు వెంక టేశ్వమ్లు 

ఆమెను లేవదీస్తూ, 3 

మ ల 

ముళ్ల పూడి వెంకట రమణ గారికి ఈ కధ అంతే చాలా ఇష్టం, ఎప్పుడో 

ఒకనాడు ఈ కధ ఆధారంగా ఒకసినిమా తీస్తానని అంటూ వుండే వారు, 

“చాందినీ. కీ_ఛాయా? అనే పేరుతో ఈ కధ హిందీలోకి వెళ్లి“తెలుగూ_ 

కే వతినిథి_ కహానియా”ి అనే కథా సంపుటంలో అచ్చయింది. (పచురణ 

కర్తలు: “దక్షిణ భారతహిందీ (ప్రచారసభి ఆ పుస్హకాన్ని పాఠ్య్యగంధంగా 

పెట్టించి లక్షల కొద్ది కాపీలు అమ్ముకున్న ఆ హిందీ భాషా సేవా సంస్థ వారు 

నా “థ్ హిందీలోకి తర్జుమా చేయిస్తున్నామని నాకు చెప్పడంగాని, హిందీ 

(పచారానికీ పు పు సకంవల్లా వచ్చిన నిధులనుంచి నాకో తృణమో పణమో ముట్ట 

చెప్పడం గాని, చెయ్యలెదు, చైగాంఏమ గ్రా ఇలా చేసేరు.అని నేను ఉత్తరం 

రా స్తెకూడా సమాధానం లేదు. “హిందీ” దేశానికి ఎంత స్వాతంత్యం ఉన్నా 

ఇంతలాంటి “కాపీ (చేస్తే రైటు” రైటు కాదేమో అని నాకు ఆనిపిస్తూ 

వుంటుంది, 
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(“జ్యోతి మాసప్యతిక |పమోద సంచిక, 1990) 

(పతి రా వసంతరా (తి 
“తని న్ని నేను, కూడా "ఎరుగుదును" అంది వసంత. 

అంటే; అతనంచే నీ కిష్ట మే అన్నమాట” అన్నాను పెద్దత నప 

నవ్వు వొలక బోస్తూ. 

“ఏమో, ఆ సంగతి నాకేం తెలుసు!” అని వసంత ఆవలించి చిటిక 
తీ కూడా వేసుకుని లేచి వెళ్ళిపోయింది. 

వసంతకి ఇరవై ఆరో ఏడు నడుస్తోంది. అహమ్మదాబాద్తో మా బావ 

గారు పనిచేసున్న సంస్థలో ఏదో చిన్న పుది దో రాగం చేస్తోంది: మూడేళ్ళనుంచీను, 
జట 

వసంత నౌ కోడలు కావలిసింది, ఆసలు, ఐదేళ్ళ కిందట మా ఆవిడ 

ద్వారానూ మా చెల్లెలి ద్వారానూ ఆ అవకాశం తప్పిపోయింది .నా వృద్దాప్యంలో 
గా థి 

నన్ను అపేతగా చూనుకో గల పిల్లి సరాయిది ఆయిపోయింది, 

“సిదిపి దీపం "పెట్టొచ్చు" లాంటి నానుడులు పుట్టడానికి వస౦తలాంటి 

ఆడపిలలే కారణం అయివుండాలి, కటూ బొటూ తలకటూ అడపిల అందానికి 
oe) యు రు రు (na) | 

వన్నెతెస్తాయంటారు. కాని నసంత సంగతి వేరు. దాని వొంటికున్న కాంతి 
లావణ్యం ఎలాటివం పేను, అదీ ఎలాంటి బట్టలు కట్టుకున్నా ఆ బట్టలకి, తను 

ర్ 

జుట్టు ఎలా సనరింఛుసంచే ఆ పదతికి.వ న్నెలు తెచ్చి మిగ్గతా పాళ్ళలో ఆ 

అభిరుచిని (పవేశ వ పి'కే రకంఏ, అవి, 
సన్నంగా ఉన్నా పుష్టిగా, పొడుగ్గా ఉన్నా లలితంగా, చామనచాయగా 

న్న (అటూ 

ఉన్నా మెరుగ్గా, ఉండే నసంత ; శేవలం విద్య యొసగిన వినయం వల పెద్దల 
చా 

యడ గొరవం మూలాన్ని ంచీ పద్చడిన మొసపొమాటం సల్లం నూ అబ్బోయి మీద 

జ్ జీ 
తనకుస స్న్న ఇష్టాన్నీ నొముద తనకున్న ఆపేక్ష నీ దాచేసుకోని, వాడు చేజారి 

పోతూ ఉంసపే చూస్తూ వూరుకుండిపోయింది, అస్బుడు సు వసంతకి ఇరవె ఒకటి 
(Sa 

~ 

వాస వ్ న క | న ౯ గారు అహమ్మనాబొద్లో ఉద్యోగంలో . చేరిన కొతతో పుటింది 

సంత్. అగ్రహారంలో తొతగారింటిలో దాని బాల్యం గడిచింది, తాతగారూ 

గాని  చదవెగయ్యులతేదు. సె ఉ గా పయ్యలె చదవ్వే సై ఉన్న 

నస 

నాయ నమ్మా పస సంతని & tee ముద్దు ఇ లి 

చై భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



మతి పోతుందని భయం చేత కాదు, ఆడపిల్లలు చదువుకో నేకూడదని ఆ కాక 

గారూ నాయనమ్మా నమ్మడం వల్ల. రెండేళ్ళు మా చెల్లెలి అత్తవారితో దెబ్బ 
లాడగా దెబ్బలాడగా వసంతని విశాఖపట్నంలో మా ఇంటిలో వుంచి చదువులో 

(పవేశ పెట్టడాని కొప్పుకున్నారు. ఏడోయేట బళ్లో చేరినా, అప్పటికే వాళ్ళ 
నాయనమ్మ నేర్చిన బాల రామాయణం శోకాలు, సుమతీ శతకం, భాస్కర 

శతకం, కాళహ స్తేశ్యర శతకం, భర్తృహరి నీతిశతకం అన్నీ కఠఠతా రావ 

డం వల్ల, పెద్ద బాలశిక్షలో ఉన్నపాటి లోకజ్ఞానం గళ్యగాహి అవడం వల్ల, 
అన్ని క్లాసుల్లోనూ నిజ్ఞానదీపంగా వెలిగిందిగాని, ఇరవై ఒకటో ఏట ఇంకా 

బీ, కొం, సెకండియర్ లోనే ఉండిపోయింది. | 

మా అబ్బాయి అప్పటికి ఎమ్. కొం, ఫస్టుకానులో పాసై, స్టాట్ సిక్సులో 

క డిప్లొమా, మేనేజిమెంటులో ఒక సర్దిఫ్ కేటూ. సంపాదించుకోడం వల్ల కల 

కాలో. ఒక గొప్ప (పయివేట్ కేం ప నీతో మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది. కండు 

నెలలు హోటల్లో తిని, మరో రెండు నెలలు వండుకుని తిని అలోచనని చెబ్బ 
తీసేటంతగా ఆరోగ్యాన్ని నష్టపోయి జీతం నష్టంమీద 'సెలవుపెస్రేసి ఇంటి 

కొచ్చేడు. *అదేమి్మిటానా తండ్రీ అలా వీపురుపుల్లలాగై పోయేవూ?” అని మా 

ఆవ్డ వాణ్ని ఫొదివి పట్టుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. “అక్కడ భోజనం సరిగా 

లేదమ్మా. ఏముంది, వారం రోజుల్లో నీ చేతి వంటతో మళ్ళీ మామూలుగా 

అయిపోతాన్లే” అన్నాడు. 

“మనశకెలాగూ వంట మనిషుంది కదా, నేను నానిగాడితో వెళ్ళిపోతా 

నండీ:” అంది మా ఆవిడ, పదిరోజుల తరవాత కంపెనీ వాళ్ళిచ్చిన జెల్మిగాం 

చూసుకుని వాడు పయాణం అవుతూవుం'టేను. 

మామూలుగా అయితే “పిల్లాడికి పాతికేళ్ళు వెళ్లి పోయాయి కదండీ, ఏ 

వయస్సులో ముచ్చట ఆ వయస్సులో జరగాలి కదా, వాడికి పెళ్ళి చేసేదా 

మండి అనవలసిన మా ఆవిడ ఇలా అనేసరికి నాకు తల తిరిగిపోయింది. 

“నువ్వె శ్రే సమస్య కొంత తీరుతుందనుకో గాని, అలా ఎన్నాళ్ళని? వాడికి పెళ్ళి 
చేసీడమే రైటు.” అని నేనే అనవలిసొచ్చింది! 

“అంత అర్జంటుగా సరైన పిల్ల దొరకొద్దూ?” అంది మా ఆపిడ,. 

_“చ్చం్రక్రలో పిల్లని పెట్టుకుని వూరంతా వెతికిందిట పీలాటిడే, ఎవకతో!” 

అన్నాను. | 

“హావ్ వ్వ!” అని అరి చేతి దొప్పతో నోరు కొట్టుకుంది మా ఆనిడ. 
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“ఎదురు మేనరికం అచ్చీరాదస్న సంగతి భూడా మీకు ఈ ఠట్టలేదంపే మీ 
ర యోజకత్వం తెలుస్తూనే వుంది. పెగా వసంతకి దేశం. కాని "దేశంలో ఇల్లు 

. దిద్దు దుకునే వయసే ది”. అని నా (ప్రతిపాదనని వీచో చేసేసింది. సరిగ్గా ఆ 

రాతే అ్యగహారం వెళ్ళిన మా బావగారూ, చెలైెలూ వసంతా దిగేరు, అహ 
మ్మదాబాదు వెళూ. మా చెల్లీ మా ఆవిడా చెరో అయిదు వందల నోళ్ళూ పెట్టు 

కుని వసంతకీ మా అద్బాయికీ సెళి ఎ) చెయ్యడం (శేయస్కరం కాదనీ వేనోళ్ళతో 

ఖండించేరు. వీళ్ళ దృక్పథం మారాలంటే కొంచెం వ్యవధి కావాలని నేను 

అనుకుంటూ వసంతకి మెల్లిగా (బెయిన్ వాషింగ్ ఇచ్చేను, కలకత్తాలాంటి నగ 
రంలో చిలకలూ గో రింకలూ ఎంత ఆనందంగా కాలం గడుపుతాయో చెప్తూమా 

అబ్బాయి మంచితనం గురించి (ప్రశంసలు చేస్తూ. 6 స్టార్ మామయ్యా, నన్నడు 

గుతావేమిటీ?” అని వసంత మొహం అటు తిప్పుకుని ముసి ముసిగా నవ్వు 
కునే స్థితికి తీసుకొచ్చిన "వేళకి, “ఇకండొక మంచి సంబంధం కుదిరేటట్టుగా 

వుంది గనక, వసంతకి ఈ పదో తారీకునుంచీ వేసంగి .సెలవళలే కనకా డబ్బు 
ఖర్చు ఎక్కువయినా సరే పదకొండో తారీకు ప్లయిట్ లో దాన్ని ఇక్కడికి 

పంపించు” అంటూ బావగారు రాసిన ఉత్తరం వచ్చింది, 

ఆ తరవోత నెలరోజులకి అహామ్మదాబాదు నుంచి వసంతా, కలకతా 
నుంచి మా వాడు పనిచేస్తున్న కంపెనీ జనరల్ మేనేజరు శేషా దిగారూ ఒక్క 
రోజునే విశాఖసట్నం చేరారు, శేషా దిగారు వాళ్ళమ్మాయీ మా అబ్బాయీ 

వొౌకరొ ఎఇకరు బాగా యిష్టపడిన సంగతి చెబుతూ “స్తుత పరిస్థితుల్లో మీ 

అబ్బాయి మా అమ్మాయిని పెళ్ళి చేనుకోడమే ఆ క్రమం” అని నచ్చజె స్పడం 
అయింది. “మీవాడు రెండు నెలల్లో డిప్యూటీ మేనేజర్ కాపడం నాపూచి, పైగా 

మాకువ్నది ఒక్క ఆడపిల్ల! అంచేత అతను వేరే ఇల్లు కూడా కట్టుకో అక్క 
గ్లదు. అతను తెచ్చుకునే "జీతం నెలనెలా మొత్తం మీకు పం పేసినా దేనికీ 
యిబ్బందిపడడు” అన్నాడు శేషా దిగారు మా ఆవిడతో డ్రె రెక్టుగా. 

“ఆయనెమిటంటున్నారు మామయ్యా?” అంది వసంత నాతో ఎవళ్ళూ 
లేకండా చూసి, 

“ఆ, ఏదో పెళ్ళి సంబంధంలే వే, బావకి! అన్నాను తేలిగ్గా. 

_ “బావని , అడ గక్క ర్లేదా?” అని వసంత అడిగిన _పళ్న నాకు గట్టిగా 
న గాని మా ఆవిడా మా అబ్బాయీ కలిసి ఆ పూచిక ముల్లుని సునా 
యానంగా తీపీ శే 
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నాటికి నేడు బాపగారు చెప్పా చెయ్యకుండా వసంతని తీసుకుని హటా 
'త్తుగా దిగేరు. 

“ఎదురు మేనరికం అని మావాణ్ని అప్పట్లో వొదిలేశారు. గోత్రం 
వొకశ్రైపోయిందని సుబ్బారావుగారబ్బాయిని జార్చీసేరు, నియ్యోగుల ఇంటిలో 
ఎలా యిసామంటూ సీతారామయ్యగారి పిల్లాల్రీ 5 కాదసీసేరు. వసంత అంపేనా 

కెంత వాత్సల్యం ఉన్నా, మీరందరూ కూడి ఇలా నేను తెచ్చిన (పతీ సంబం 

ధాస్నీ తూలగొ మేస్తూ వుంపే ఇంక నేనేమిటి చెయ్యడం?" అని చావగార్ని 

నిష్టూరం ఆడేను, 

“అన్నీ నిజమేనయ్యా! పొరపాే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు 

కూడా దీనికి సంబంధాలు చూడ్డం నావల్ల కాదంటూ తప్పుకుంటే అంత దూరా 

భారాన్నుంచి నేనేం (పయత్నాలు చెయ్యగల్ను? దీని కేమో తెల్లవారితే ఇరవై 

ఆరేళ్లు వెళ్ళిపోతాయి. వీకామ్ సేసెంది కనక దీనికన్నా ఎక్కువ చదివినవాడికే 

ఇచ్చి చెయ్యాలనుంటుంది. అ లెక్కని ఐ ముఫ్పయే్యళ్ళవాడో కనీసం సోస్టు 

(గాడ్యుయేటో ఖాళీగా దొరకాలి మనకి, ఇంతకీ వసంత పుట్టడం అయితే మా 
యింటిలోనే పుట్టినా పెరగడం మీ రకలోనే కద! నువ్వే దాని తండివి, 

అక్కగా రె దానికి తలి. అంచేత ఇంక ఈ వ్యవహారం నువ్వు తేల్చవలసిం దే 

తప్ప ఇది నావల్ల అయ్యేపనికాదు గాక కాదు” అన్నారు బావగారు. 

“ఉన్నట్టుండి నేనెక్కడి సంబంధం చూసీగల్ను? పెళ్ళి కొడుక౦ కే 

బీరువాలో ఉవ్న ఇస్త్రీ చొక్కా కాదుగదా. పోనీ వసంతని ఇక్కడే వొది 

లేసున్నా బావుండేది. చదువై పోయిందని అక్కడికి లాక్కె శ్మేవు. ఉట్టినే 

కూచోడం ఎందుకని దాని నె త్రిమీదికో ఉద్యోగం శతెచ్చిపె'టైవు. ఆ సాకుతో 

ఒకటీ ఈ నెపంపెట్రి ఒకటీ దానికొచ్చిన సంబంధాలన్నీ తూల గొమైసేరు. 

ఇప్పుడుట, నేనుట, వసంతకి సంబంధం చూడాలిటో అన్నాను, 

ళ్ష 

జ్ జ్ర నే చెప్తున్నాను. వారణాసి నరిసింహంగారబ్బాయి కామేశ్య(ర్రావు ఈ 

వూళ్ళోనే ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడని తెలిసింది నాకు, అతనికింకా 

పెళ్ళి కాలేదుట. కిందశేడు వరకూ వాళ్ళ చెల్లెలి పెళ్ళయితే తప్పా చేసుకో 

నంటూ ఆగేడుట, ఇంతట్లోకీ వాళ్ళమ్మగారు "కోవడం వల్ల ఏడాది సూతకం 

వొచ్చి ఆగేడుట. ఈ నెలాఖర్ని వాళ్ళమ్మగారి సాంవత్సరీకం అయిపోగా నే 

పెళ్ళి చేనుకునే ఉద్దేశంలో ఉన్నాడన్ తెలిసింది. ఆ పిల్లాడు కొన్నాళ్ళు సీ 

స్టూడెంటుట కదా! పైగా, కట్నాలూ కానుకలూ తీసుకోకూడదని ఉపన్యాసా 
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లిచ్చి వ్యాసాలు రాసీ బహుమతులు శెచ్చుకున్నాట్ట. నువ్వు చెబుతే తప్పకుండా 
వింటాడని బోలెడు ఆశ పెట్టుకుని వొచ్చాను, కట్నం వొద్దని అతను అంే 
కూడా మనకి కలిగిన కాడికి మన ౦ ఇష్టపూర్వకంగా ఇస్తే కాదంటాడా అనినా 

ఐడియా. ఎలాగో మాటలు నడిపి వ్యవహారం సానుకూలం చెయ్యి చావాఃను వ్వే 

కన్యధారపోసి పుణ్యం కట్టుకుందుగాని!” అన్నారు' బావగారు, 

“ఆ అబ్బాయికి నయస్పయితే ముఘఫృయొ్య్యుక పే గాని__”అసని కొంచెం 

జం కేను, 

“కాని, ఏమిటిటా?” 

“క్రాస్ ఏముందీ? ముఫ్పయే్యళ్ళకే బట్ట తలొచ్చీసింది అతగాడికి. చూసీ 

చూడగానే ఇదేదో రెండోసపెళ్ళి బాపతులా ఉన్నాదని ఎవరికైనా అనిపిం 
చేస్తుంది. కాకి ముక్కుకి అని ఆ మీది మాట అనేదు నేను: ఊరిశే వసంత వేప్ప 

మొహం తి"పే ప్పను, 

“అతన్ని నేను కూడా. ఎరుగుదును.” అంది వసంత. 

ప్ల ad 3 

కా మేశ్వ్య్మరావు ఈ వూశ్ళోనే ఉన్నాడని నొకు తెలుసుగాని అతన్ని ఈ 

దృష్టితో నేనెన్నడూ చూశ్లేదు, బావగారి ఆశావాదం పూ ర్తిగా సమర్దనీయం 

కొదుగాని మరీ అంత నిరర్ధకం కూడా కౌదవి అనిపించింది, నాలుగు పాయింట్లూ 

ఆలోచించేక. అందుకని రంగంలో దిగేను, 

ఎమ్మెస్సీ పాసయ్యేక కా మేశ్య(రావు బయో కెమిస్ట్రీలో చిన్నకోర్పుచేసి 

మెడికల్ రి్నిపెజెంకేటిపుగా కుదురుకున్నాడని తెలిసింది. ద్యారకానగర్లో 
నెలకి ఏడువందలరూపాయల అధై ఇస్తూ ఒక చిన్నయింట్లో సగం వాటాలో 
ఉంటున్నాడు. ఇన్నాళ్ళూ చెల్లెలి ెళ్ళికోనం ఆగడ ౦వల్ల ఇంకా సూటరూ 

టీవీ అనుర్చుకో లేదు. కంపినీవా కు పెట్టించిన జలిఫో నుంది. తల్లి పోయాక 
మేనమామా అతా వొచ్చి అతనితో ఉన్నారు. వాళ్ళకి పిల్లల్లే రు. 

అకా మేళ. కేంపెళ్ళాడు. ఏమిటి, పని?” అని అడిగేడు, నేను చేసిన 
ఫోన్ కాల్ తీసుకున్న ఆ మేనమామ. “అది ఫోన్లో చెసే స్థ భో గట్టాకాదు. 

నేనొచ్చి మాట్లాడతాను.” అని వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళేను, 
“వాడికి పెళ్ళి చెయ్యాలనే చూస్తున్నాం సార్, మీరు విన్నదంతా నిజమే. 

ఈ నెలా ఖర్న మా చెల్లెలి సంవత్సరీకాలై పోతే సూతకం గడిచి పెళ్ళికి పచ్చ 
జెండా వూగుతుంది. ఆని నా సంగతి, బావగారి సంగతి, మా వసంత సంగతి 
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వివరంగా అడిగేరు, దంపతులిద్దరూ నూ. పిల్లి అందం, ఆణకువా, విదా, విన 

యం, సంప్రదాయం, సంపదా వర్షించి చెస్తే ఎంతో ఆశగా అపేకగావిన్నారు. 

బావుందం పే వావుందన్నారు. “మళ్ళీ దయ చెయ్యాలి తమరు, అగ్బాయి శీంప్ 

నించి ఈ ర్యాతికే రావాలి మరి అన్నారు, 
క రూం పిల్లని చేసుకోవాలేగాని అద్భష్టం అంచే అతి ఆపుతుంది,” 

అన్నాను. “పతిర్యాతి వసంతరా(త్రి అని పాడుకోడ మే ఆ అబ్బాయి. పని!” 

అందామనుకున్నాను గాని అంత పొయి(టికి వాళ్ళు తటుకోగలరని అనిపించక 
ఖే 

నోరు కచేసుకున్నాను, 
(ప) 

ఆ ఇంటి గుమ్మందిగి నాలుగడుగులు నడిచేసరికి నాకు వెనగా ఒక 
గ 

జీపు ఆగింది. “ఏమిటోయి సంగతి? కొంపతీసి ఈ ఇంట్లో వున్న కామేళ్య 
(రావుతో పెళ్ళి సమ్మంధం మాటాడ్డానికి గాని రాలేదు కద! అయినా, నా తెలివి 

తెల్లారా, నీకు ఆడపిల్లలు లేరు గద, బతికిపోయేవుఫో!.... ...రా, జీపులో 

కూర్చో: ఇంటిదగ్గిర దింపేస్తాను, నేనూ అటే వెళ్తున్నాన్లే.” అన్నాడు, 
* వ జ! gp) 

(డయివర్ సీట్లో కూర్చున్న నా స్నేహితుడు సర్వశ్వరళా స్త్రి. 

ఉత్సాహం సాయంగా అంతా వివరించేను, ళాస్త్రికి, 

“వాళ్ళతో నువ్వెక్కడ ' తూగ్గలవురా?.--నువ్వం టే నువ్వుకాదు. మీ 

బావగా రే ఆయెను! కా మేశ్వ్యరావుకి తండి సంపాదించిన ఆస్తి ఎలాగ్రెతే ఏమీ 

లేదో, బాదరదిందీలు కూడా అలాగే ఏమీలేవు. మంచి సంబంధనన చెప్పు 

కోవాలి. ఐతే, వాడిప్పుడు ఏ సౌఖ్యం కోసమైనా ఆరునెలలుకాౌదు, అరగంట 

కూడా ఆగెటట్టుగా లేడు. కట్నాలూ కానుకలూ తప్పూ అంటూ ఉపన్యాసా 

లిస్వడం వ్యాసాలు రాయడం అదంతా పొతకథ. వెనకటి రోజుల్లో అయితే చేతి 

గడియారం, స్కూటరు, (ఫిజొ, కలర్ టీవీ, విసి ఆర్, ఇంటి స్తలం;న్వంత 
లై అది 

ఇల్లు ఇవన్నీ కంఫర్నా, లగ్గరీనూనూ వాటికోనం కొంత చమట వోడ్చి 
ae) an టై ~ 

కొన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసి ఒకటీ వొకటి సంపాదించుకోడానికి ప్రయత్నం చేసే 

లక్షణం ఉండేది. నీ మట్టుకు నువ్వు సర్వీసులో చేరిన ఏడేళ్ళకి కదా మొదటి 

సారిగా రేడియో కొనుక్కున్నావు! అదీనీ వాయిదాల పద్ధతిమీద కొన్నావని 

కూడా నాకు తెలుసును. ఇప్పుడు అవన్నీ తక్షణం నెరవేరవలసిన కోరికలై. 

కూర్చున్నాయి. పెళ్ళయిన మర్నాటి ఉదయానికే అవన్నీ వొచ్చి ఇంట్లో అమిరి 

పోవాలి. మా అమ్మాయిని ఇద్దామని మాట్లాడి తే బైటవడ్డారు.. వాళ్ళు. ఇంటి 

సలం కొనిఇవ్వాలి. ఇల్లు కట్టడానికి అవసరం అయినంత డబ్బు ముట్టచెప్పాలి. 
అ ౧ అ | శు 
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ఇంట్లో 'ఫేర్చుకుందికి ఈ అధునాతనమైన సామ(గి, సుఖదాయక మైన వస్తు 

నముదాయం అంతా ఇమీడియెట్ గా జత పరచాలి, అవన్నీ పెట్టించె ఖర్చుల 

కోసం తను ఒక్యంాడూ తెస్తున్న జీతం సరిపోదు కనక అమ్మాయికూడా నెలకో 

రెండువేలు తెచ్చే ఉద్యోగం ఎదైనా చేస్తే మంచిది. నువ్వూ నేనూ అయితే 

జీతాలో కాణీ పరకా మిగిల్చి ముందు పు సకాలూ, (కమంగా రేడియో, 

య 
ది . 

3 re nf 
రి ఆడ 

కొన్నేళ్ళ తరవాత చేతిగడియారం దగ్గిర్నుంచీ అన్నీ ఇలా కొనుక్కున్నాం, 

ఇపుడు అదంతా మారిపోయింది. 

“మొలో మొగతనపు చిహ్నం ఉండి చేతిలో మెటిశ్లేషన్ సర్దిఫికేటు 
య > ఉం శు 

ఉంటే చాలు, లక్షదాటుతోంది ఆశ! నను మొగ పుటుక పుస్రును, నన్నూ 

నాశ కిసామర్వ్యాలనీ నమ్మి నా ఇల్లాలుగా రావడానికి సిదపడే ఆడపిల 
అల థి Be ల ల్ ౧ 

అంటూ ఉంటే అది నొ పట్లి చూపించ (పేవకి అపెకకి కనిస (పతిఫలంగా 

దానికి రెండుపూటలా ఇంత అన్నం పెట్టి ఏడాదికో చీరకొనే మొగతనం నాకు 

ఉన్నాది-అనే ధోరణి మెల్లి మెల్లిగా యువతరం ఆలోచనల్లోంచి తప్పుకుంటోంది 

రా, గోపాలా! ఇదీ, ఇవాళ్లి వివాహ వ్యవస్థ ఏర్పరచుకుంటున్న నేపథ్యం.ఇంక 

సీ ఓపిక.” అని చావు కబురు చల్లగా చెప్పేడు శాస్త్రీ, (చావు కబురు కాదు: 

పెళ్ళి కబుర్ర) 

“ఏం ఫరవాలేదు లెండి బావగారూ! ఎలాగోలాగ - బేరమాడి. సెటిల్ 

చేదాం. ఊరికే బెంగ పెటుక్కూచుంళే పన్లు అవుతాయా? మీరు మీ పన్లు చేసు 
a యి య గం 

కొంటూ ఉండండి. ఇంకా నయం కాదూ? ఇప్పటికైనా వసంతని ఇక్కడ 

వొదిలి వెళుతున్నారు!” అని ధైర్యం చెప్పి ఆయన్ని ఆ ర్యాతి కో కార్య 

ఎక్సప్రెస్ ఎక్కి=౦చి ఇంటి కొచ్చేను, 

రాతి రెండుస్నర దాటింది. ఐనా నిద్దర రాలేదు.నె తిమీద పడ బాధ్యతని 
ఆ నో 

చూసి బెదిరిపోయి నిద్దర చెదుర్చుకొనే తత్వం కాదు, నాది, బాధ్యత నెరవేర్చే 

ఆవకాశం దొరికినందుకు ఆనందించే తత్వమే తప్ప, “నువ్వెళ్ళి మ్ అత్తతో 

బాటుగా గదిలో పడుకోవే, వసంతా!” అని నేను హాల్లో స్రోఫా_కం.. బెడుమీద 
న 

Ga 

వాలేను. పక్కనే ఉన్న పెద్దలై టు స్విచ్చి ఆఫ్ చేసేనుగాని, సరిగ్గా ఎదురు 

గుండా గోడకి వేలాడుతున్న [గూప్ఫొటో మీద పడిన అ(పయత్న మైన 

దృష్టి ఆ దృశ్యాన్ని మరోసారి చూడమంటే మళ్ళా స్విచ్ని ఆన్ చేసేను. 

ఆ (గూప్ఫోటో ఆరేళ్ళనాటిది, అందులో ఐదుగురం ఉన్నాం, మంచి 
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ఎన్లార్టీ మెంటు. అది, *ఏడ్రపనుండి కుడికి వరుసగా” మా" ఆవిడ. నేను,వసంత, 

మా: చెల్లెలు, మా 'అబ్బాయి, మా ఆవిడ: చిరునవ్వులో ఉన్నది గడుసు వనమో 

చిలిపితన మో నాకు ఆ ఫోటో ఎన్ని వందల. సార్లు .చూసినా' ఆర్థంకాచు, నా 

పక్కని నుంచున్న వసంత. ఇంచు మించు నాఅంత ఎత్తు. ఎవరో ఫోటో 

తీస్తారేమో అని బిగుసుకు పోయే రకం కాదు, వసంత, చనువుగా నా బుజం 

మీద చెయేన్టసి నుంచుంది." దానికి బేలన్స్గా మాచెల్రైలు మా అబ్బాయి జెబ్బ 

పట్టుకుని: ముం' దుకి కొద్దిగా. వొంగి వంది, మా అబ్బాయి “కెమెరా లెన్స్ వెపు 

కాకుండా ఇటువేపుకే చూస్తున్నాడు కాని, అది . నావేపు కావచ్చు, మా ఆవిడ 

వేపు కావచ్చు; అంశే:త పా వసంత వేపు ఆని. అనిపించదు. 

ఆ...పక్కుని .: అన్నీ. వసంత "ఫోటోలు, . ఐదే శ పిల్లగా . ఉన్నప్పుడు 

జబ్బలో, కండలో, బుగ్గలో పుష్టిగా :ఉన్నప్పటిది ఒకటి; ఏ పదేళ్ల వయసప్పుడు 

లాగూ: గవునూ మానేసి పరికిణీ జాకెట్లూ వేసుకున్న కొ శ్రల్లోది; గన 

తిరిగి చప్పున శూచున్నపుడు పరికిణీ బుట్టలా పరుచుకుం కే కపీ మని శాప్ 

కొట్టినది. ఆతరవాత వసంతకి ఇరవై ఒక్క- ఎ శ్లప్పుడు మా అబ్బాయీ 

కోడలూ తనూ. స్టూడియో కెళ్ళి - తీయంచుకున్నది. దానికనతల ఆ మరుచటి 

ఏడాది..వసంత* దిగీ పాస్..అనీపించుకున్నప్పుడు అద్దెగానూ అద్దెటోపీ వేసు 

కుని కానొనకేషన్ హాల్ లాన్స్లో తీయించుకున్నది,. బహుశా అప్పుడు నేను 

చేసిన: వేళాకోళం... “ఓసే వసంతా, నీ తల ఇంత. ఫ్లాట్గా: తయా రెందేమే 1 

అన్నది వసంతకి గుర్తు రాక పోతే బావుండును. 

నౌ దగ్గిర పెరిగి నా అపేకకీ వాత్సల్యానికీ పాాతురాలై న వసంత. 

కామన్ సెన్స్ అంపే కామన్గా ఎవరికీ ఉండని సెన్స్ ఆవి నే నంటే స్పందిం 

చిన వసంత. పన్నెండే శ ళ్ధ వయస్సు దాటినా అర్థ రాతి దాపేకనా పక్కలోకి : 

చేరి “మామయ్యా నీదెగ్గిర పడుకోవొద్దా. అ అంటూ”నాకొక చిన్నారి బిడ్డ, నన్ను 

అపేకగా గౌరవంగా చూసే ఆడ పేగు ఉందిలే. అనే ధైర్యం కలగ జేసిన 

వసంత. “నౌకా బట్టల మిల్లులో ఉద్యోగం ఎందుకు మామయ్యా సీ స్మెకెటరీగా 

చేపీసుకుంచే వావుణ్లు కదా”అని నన్ను గొప్ప మానసిక సుఖం కోసం (ప్రలోభ 

పెట్రిన నసంత. 

ఎంతకని చూసేది! కాని ఎలా మరిచి పోయేది? ఎవడి కిచ్చిముడి 

పెడతానో గాని, వాడికి. అర్హత ఉన్నా లేకపోయినా వాడీ జీవితం “పతి ర్యాతి 

వసంత రాత” "అని “పాటలొగ పాడాలి.”, 

0 ళ్ ౪ 
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“ఎంతమాట అన్నారు మేష్టారూ! మీరు నిజంగా” నమ్మే . అన్నారా. 

మేష్టారూ? మీ రవన్నీ నమ్మితే అంతకన్నా అవమానం నాకు వేరే ఉండదు 

మేష్టారూ. ఇప్పుడు మీరు లెక్చరరు కాక పోవచ్చు. నేను స్టూడెంట్ కానీక 
పోవచ్చు. కాని మన మధ్య ఉన్న గురుశిష్యబంధం ___డోంట్యు థింక్ ఇటీజ్్ 
సమ్. ధింగ్ ఇటర్నల్ 1” 

“మరి ఊరంతా 'అనుకుంటున్నారే, నీకు ఆశ ఎక్కువ అని?” ' 

కర్రలా (ప్రచారంలో పెట్టవలసొచ్చిందజే మీరు కూడా నమ్మరు మేష్టారూ! 

ఒకశైస్ సార్ హోటల్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ప్లేటు ఇడ్తీ ధర ఎంతుం 

టుంది? ఏనిమిది రూపాయలు ౦డొచ్చు, సోటు సే.__అడ్డమైన వాళ్ళూ: వచ్చేసి 

ఇడ్లీ పటా _-సాంచారు ఇంకొంచెం పొయ్యి _ అని న్యూ సెన్స్ చేసీకుండా ఆ 

ధరల్యలా. ఫిక్స్ చేసి అన్ వాంటెడ్ (కౌడ్ని దూరంగా ఉంచుతా రేతస్ప అది 

రియల్ కాదు, 'మేష్టా రూ!—_ నిజం, మీరెలా చెప్తే అలాగే! మీ మేనకోడలికి 

కారం అసహ్యం కాకపోతే నా కంతేచాలు. "మిగిలిన మర్యాదలన్నీ బాష్, 

బంకమ్, ఏర్ బబుల్ !” 

“ధెంక్యు, ధేంక్యు + మెచైల్స్ 11” అని అనందంగా అరిచాను, 

“చి, ఛి! 'ఏంటి మామయ్యా... చూడు! నేను, వసంతని. దైల్త్కాదు! 
“గోమేన్,” “అరెలుక్ హియర్, మేన్,” అంటావే.__ ఆ మేన్!” 

క్ల తెరిచాను. వసంత. చెయ్యివదిలెయ్యాలని అప్పటికి గౌనీతట్లలేదు... 

సారీ, వసంతా! ఏదో కలా నేనొక మొగ . అబ్బాయికి చేక్తాండిస్తు 

న్నట్టు--” _ 

. “సర్లె, * అంది వసంత అల్లరిగా బుంగమూతి పెట్టి, “నాకొచ్చినకల 

నువ్వేచూసినట్టు మాట్లాడు తున్నావు. 99 

ఆస్రీశ్రా కలా?" ఏంటది? 

వసంత ఓ పట్టాన చెప్పరేదు, తనకొచ్చిన కల ఏమీటో, 

రాతి టి.వి. లో సెక్స్ మార్చిడి ఆపరేషన్ గురించి చూపించేరు, ఆ 

సంగతి నాకు గుర్తుచెయ్యటం కోసం బోలెడు డొంకతిరుగుడు పెట్టింది. 
“నువ్వేమో, - నన్ను వొదిలించు కోవాలని__........ కేరళా 

తీస్కైం శీ అ అదేదో హాస్పటల్లో 24 ఆపరేషన్.... చేయిం 

చేశావట........ నేనేమో అబ్బాయినై 'పోయానట! కన 
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(“ఆంధ్యపభ"వీ శ్రీః ఫిబ్రవరి 1972)" 

పావుగంట అయిబొయింది, కారాగిపోయి. . 

డ్రె వరు-కనకయ్య ఇంబనుని కిందా మీదా పరిశీలించి చూసేడు. అన్నీ 

బాగానే. ఉన్నాయి. కాని, డెల్కోోపాయింట్స్ కాలిపోయాయి. 

కనకయ్యకి కారు తోలడంలో ఇరవయ్యేళ్ళ అనుభవంవుంది. ఇలాగే 

కారెన్నిమాట్లొ ఆగిపోయింది. కాని, ఇలా ఇంత నిస్సహాయంగా ఎన్నడూ ఆగి 

పోలేదు. ఇంతలా తన శ క్రిక్ మించిన దగా ఎన్నడూ జరగలేదు, కలెక్టర్ట 

మారారు. కార్లు: మారాయి. తను మాతం ఎప్పుడూ ఇంతలా దొరికిపోతేదు. 

కారుని సాకల్యంగా పరీక్షిస్తూ గోడు అంతా డేదారు సింహాచలంలో వెళ్ళ 

టోసుకున్నాడు. 

| కలెక్టర్ గోపాల్ కారు వెనుక సీటులో కూర్చుని రెవిన్యూూబోర్లు మెంది 

రుకీ, ఎలె శ్రీసిటీ బోర్డు = ఛెయిర్మన్ కీ మధ్య జరిగిన అతి ముఖ్యమైన చర్చల 

సారాంశం - కాగిశాలమీద చూస్తున్నాడు. కారు జేక్ డౌన్. ఆయింది. 

కాని, కనకయ్యకి టేక్ డౌన్. లేదని అతని నమ్మకం. అందుచేత అతని ఆలోచ 

నకు ఏ అడ్డూ రాలేదు 

పని మానేసి కనకయ్య శారు దగ్గిరకొచ్చి నిలబడేసఠికి అతనికి అను 

మానం వేసింది. కనకయ్య కళ్ళల్లోకి. నూటిగా చూసేడు. ఆ చూప్పలో “ఇంకొ 

అవలేదూ? శుద్ధ మొద్దు మొహం” అన్న అధికాఠళ పూర్వకమైన గద్దింపు మొదలు; 

“అప్పుడే అయిపోయిందా! థాంక్స్! ” ఆన్న మెప్పు మాటలూ 'వున్నాయి. అస 

లేమీ అర్థం కాకుండా చూడ్డం కలెక్టర్ల కి బాగా తెలుస్తుంది. ఆలాంటి కలక్సలో 

గోపాల్. అ్మగగణ్యుడు. “అందుకనే ఎలక్టి సిటీ బోర్డు ఛేర్మన్. పెద్దపెద్ద ఇంజి 

సీర్లతో సీవేరులో ఏర్పాటుచేసిన ఆ ఉన్నత (శేణి సమావేశానికి శెవెన్య
ూ. 

మెంబరు వస్తానని పకటించీ కూడా తాను అనివార్య కారణాలపల్ల రాలేక 

పోతున్నానసీ, తన బదులు కలెక్టర్ థీ. గోపాల్ ఆ సమావేశంలో "పాల్గొంటా 
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రసీ. చివరి నిమిషంలో తెలియజేసి, కాను: రావడానికి: ఇష్టం. లేదనో, ; ఆవసరం 
లేదనో తెలియకుండా చేసేడు. 
ఎ కోకారు శెడిపోయింది, బాబూ!” 

కాగితాలు చూడ్డం అయిపోయిందన్న ధోరణిలో విసిరికొట్టి “అసలే, 
జరిగింది?” ఆన్నాడు" కలెక్టర్. గోపాల్ కారుదిగి,. రోడ్డుమీద అడుగు పెడుత్తూ 

“డెలోపాయింట్సొ కాలిపోయాయి, బాబూ,” 
“బయయిదేరేటప్పుడు ఛూసుకోనక్క ర్లేదా?” 
కనకయ్య. బయలుదేరేటప్పుడు. తా నన్నీ జాగ త్తగానే చూసుకున్న 

సంగతి చాలా వినయంతో చెప్పుకున్నాడు. అంతటితో. ఆగకుండా ఇలాంటి 
_మాదం జరగటం. ఎప్పుడో గానీ.జరగదని,. కావాలంటే. చూడండని బోనెట్ 
ఏత్తి విషయం అంథా-వినరంగా చెప్పేడు, . 

వర్క్షాపు కెల్తేగాని సని జరగడండి. తోసుకెళ్ళడం. కానిపని. 
_మెకొనిక్కుని సామాన్లూ' గట్రా పృటమ్మని చెప్పిికబురు తోలెయొ ఫచ్చండి” 
అన్నాడు క నక య్య. 

సీలేరువదిలి పదిహేను మెళ్ళయినా వచ్చేసి ఉంటారు. 
" రోడ్డుకి ఓ వేపు ఎత్తుగా:కొండ... రెండో వేపు అగాధంలా లోయ.ఆ లోయ 

థోతులు: తెలిసి కళ్ళు తిరిగి బెం గెట్టుకోకుండా పొదలు, ఇంకా కిందికి "పెద్ద షెద్ద 
సేకి చెట్లు. 

=... దూరంగా నేలా నింగీ కలిసేచోట. నీలపు జాడ,ఎత్తుగా కొండమీద ఉండ 
టంవల్ల అ నీలపు జాడ మరీ దూరంగా తోస్తూంది. లెక్కల్లో సూతం క్రాపకం 
వచ్చింది. గోపాత్కి..,, &స్టైన్ నై టు ది అపనరెంట్ హో రెజన్. 
కారు భాగయ్యే మార్గంగాని, త్వరగా . ప్రయాణం. సాగే సూత్రంగాని 
ఏదీ లేదూ?” ne 

“లేదు. అన్ని. బస్సులూ వెళ్ళిపోయాయి, ఆఖరి. బస్సు సీలేర్లో బయలు 
దేరినాకనే కారు: బయలుదేరింది .'.బన్ఫుని. దాచేస్తాం మూణ్ని మిషాలలో అన్న 
దాకా వచ్చింది. ఆగిపోయి కూర్చుంది. కారు. (వా జెక్టకి సామానులు తెచ్చేవాళ్ళు 
తెల్లారి తేగాని బయలు:దేరరు. కార్లు .ఆ దారిని వచ్చే అవకాశం కనబడదు... 
కొండ ఆందాలు చూడ్రానికి వచ్చే కార్లు రావాలి తప్ప. డ్రైవరు కనకయ్యకీ, 
'డ'ఫేదారు సిలహోచలానికి కూడా: కాళ్ళు విరిచేసినట్టున్న మాటనిజమే. ఏ కారో, 

౨00 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



జీపో తగలకపోతుందా, కనీసం వెళ్ళి చింతపల్లిలో పడకపోతామా- అని వాళ్ళకి 

ధీమాగా నేవుంది. కానయితే కలెక్టరు బాబు మాట? ఆ దారంట ఏ కారో, జీపో 

రావాలేగాని వస్తె కలెక్టరుగారికి “లిప్టు ఇస్తారు, అందుకు సందేహంలేదు, ఆ 

మాటకొస్తే ఆ అడవి చూసి చేతులడ్డం పెడితే ఎవరడ్డం పెట్టినా ఆపుతారు,ఏవ 

ఠయినా ఆపుతారు... 

“నిలబడిపోయారు, బాబూ అని డై 9వరు. కొరు. వెనకతలుప్పు తెరవ 

బోయాడు, 

“లేదులే, లోపల ఉక్కగా ఉంటుంది.” 

తన'కీ మో కాళ్ళూ చేతులూ చల్లగా అయిపోయాయి. _ అందులోనూ 

సాయం(తం నడి మధ్యాహ్నం అప్పుడు కూడా చెట్టు నీడలో చలేసినట్టుంటు ౦ది 

ఆ కొండల .మీద. మరి అటువంటిది కలెక్టరు బాబుకి ఉక్కగా ఉండటం ఏమిటి? 

అవును, మరి! వారు బంగళాల్లో,. ఆఫీసులో ఎయిర్. కూలర్ ల దగ్గిర కూచునే 

వారు. మరి ఉక్కగా ఉండదా? 

నాలుగడుగులు వేసి కా_న్ట.ముందుకి వచ్చాడు గోపాల్. ఎలక్ట్రిక్ టవర్ 

లైన్ నడినెటత్రి మీదుగా దూరదూరాలకు పోతూంది. తలఎత్తి చూశాడు, అతని 

'వెనక నడుస్తున్న సింహాచలం కూడా తలఎత్తి చూశాడు అలవాటుగా, 

తడ ఎలక్టి)క్ టవర్ లైన్స్ మీద అక్కడక్కడ ఇలిఫోన్స్ ఉంటా 

యనుకుంటాను. కదూ?” 

“అవును బాబూ, సప్పర్ల కౌడుంది. కాని, సదిమైళ్ళు ఇక్కడికి” అన్నాడు 

సింహాచలం. : 

“అక్కడికి 'నడిచెళ్ళి ఫోన్ చెయ్యడాని కెంత సేపు పడుతుంది?" 

డె ౦వరుకూడా. వచ్చాడు అక్కడికి. 

- “మేమిద్దరం ఎళితే తమ.రొక్కరూ ఇక్కడుండ లేరండి" ఆన్నాడు 

డ్రైవరు. . 

“ఇద్దరూ ఎందుకూ? సింహాచలం వెళతాడు.” 

“ఈ. సందపొద్దుని 'రోడ్డుమీద ఒక్కరూ. ఎళ్ళలేరండి. మంచిదికాదు... 

జంతువూ గటా" వచ్చినా చేసినా...” 

“అదా.... పోనీ, ఇద్దరూ వెళ్ళండి. కార్లో కూర్చుంటాను.. నాకేం 

భయంలేదు.” | 
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“బయట ' వింబిడ్గ మే రైటండి. ఏదైనా కారో లారీయో వస్తే ఆపు 
జెయ్యచ్చు.” . 

“ఊరుకుందూ నువ్వు మరీనూ... దొరగారొక్కరూ నిలబడితే ఎవ్య 

డికి తెలుసొది?” 

అదీ నిజమేననిపించింది గోపాల్కి. వాళ్ళులేని సమయంలో ఏదేనా కారు 

రావచ్చు, చెయ్యి చూపించి కారు ఆపవచ్చు, కాని, నేనీజిల్లా కలెక్షర్ని. నర్సీ 

పట్న మో, చింత పల్లో లిప్ ఇవ్వండి అని తనంత వాడు అభ్యర్థించడం కష్టాలో 

కెల్లా కష్టం. కార్లుగల తరగతిలో సగం మంది ఇలాంటి కష్టాల్ని నమ్మడం 

కష్టం, ఆదుకోవడం అంతకన్నా కష్టం, 

ఏదో వస్తున్న చప్పుడు వినిపించింది దడదడా, సీలేఠువేపు నించే! 

మాట్లాడకన్నట్లు చూశాడు కలెక్టరు చెవులకి పదును పెట్టి ఆలోచిస్తూ. 

“*ఆ్ర(____ లారీ వస్తోంది” అన్నాడు కనకయ్య. 

“బస్సే మో?” అన్నాడు సింహాచలం, 
“చూడు” అని చూపించేడు కనకయ్య, 

ఘాట్ రోడ్డుమీ-, కిందినించి, ఎగుబోటు పోటుకి ఎగళ్వాసల పొగలు 

కక్కుకుంటూ, ఇక్రోశించకుంటూ వస్తూందొక లారీ. ముందుగా పొగ తరువాత 
దానికి ముందుగా లారీ, కనసడేటంత దట్టంగా పొగవిడుసోందది. రోడ్డువంపులు 

కంటి'కై తే కనపడుతున్నాయి గాని, ఆ లారీ ఈ రెండు ఫర్హాంగుల రోడ్డు ఎకి 

వచ్చేసరికి రెండు నిమిషాలైనా ప'పేలాగుంది. 

కనకయ్య, సింహాచలం రోడ్డు కడ్డంగా నిలబడి చేతులు ఊ పేరు. 

డవాలా వేసుకున్న తెల్ల యూనిఫారమ్ బం్మటోతు, డవాలా వేసుకోకుండా 
కాకీ యూనిఫారమ్లో డె డై 9౨వరూ, అల్ల ౦తదూరాన బిస్కట్ కలర్ సూట్లో రాజ 

ఠీవితో -అధికారీ కనపడగానే నిట్టూర్పులు విడుస్తున్న లారీ నీరసంగా నిలబడి 
పోయింది. కంగారు. పడకుండా ధీమాగా నడుచుకుంటూ సింహాచలం. లారీ 

దగ్గరి కెళ్ళాడు. 

“కల టుగారు” అన్నాడు పిడికిలి బిగించి, దొటన వేలితో చూపిస్తూ. 

లారీ డ్హైంవరు వెంటనే బండి దిగి, “దండాలు బాబయ్యా!” అన్నాడు, 

బొట్టికాయ. నిండొ పద్ధెనిమి దెళ్ళు ఉండవు.... కలెక్టర్ గోపాల్ చెయ్యి 

ఆడించాడు. 
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sa “బం డెక్క డిదాకా?” అన డిగొడు కనకయ్య, 

“మా బండండీ?” అని కంగారు పడ్డాడు లారీ అబ్బాయి. “దారకొండ 

మలుపుకాడ లోవలోని పేకు కర్ర కొడతన్నారండి. అక్కడ  నెటాల్లయి 
= టి 

పోతాదిలొ (| 

చింతపల్లి దాకా మన కార్నిటోచేసుకురమ్మను. దార్లో ఎక్కడైనా లిప్ 
a | ౧) డు ట్ 

దొరికి తే అక్కడ విడిచి "సెసేదాం, లేకపోతే చింతపలి లో వదిలేదాంొ ఆన్నాడు 
టట య 0 

కలెక్టర్ గోపాల్, డఫేదారు సింహాచలంతో. 

“విన్నావుగా, కలెకర్ గారి. ఆరర్*?)” అన్నటు చూసి తల ఆడించాడు 
ట్ ల సా లు 

సింహాచలం, 

= లారీ డై9వరబ్బాయి రెండు చేతులూ ఎత్తి కలెక్టర్కి దండం పెట్టాడు. 

తల అడ్డంగా ఆడించాడు, “గాటీ రోడుమీద అంత లక్క ఎల్లానికి బండికి 

దమ్ము నేదండి. పదిమైశ్ళే గదాని నాకు బండప్పగించేడండి డయివోరు.ి 

“అంశే వీడు డై9వరు కాడా?” 

_.ఖవాబు లేదు... . 

_ “మరి అసలు డై 9వరు ఎక్కడున్నాడు?” 

“సపర లో తాగేసి తొంగున్నాడండాడు. పెబువులు తప్పు కాయాల. లద పో 

నాకు నై సెన్స్ నేదండి,” 

లారీ ఇంజన్, దాని తాత్కాలిక చోదకుడి గుండెలా లబలబలాడుతూనే 

ఉంది: ఆ శబ్దం కటువుగా నే ఉందిః వాడి భాషలో యాసకన్నా, వాడిమాటిలో 

నిస్పహాయకకవ్నా కటువుగా వినిపిస్తూంది ఆ చప్పుడు గోపాల్ కి. 

“నువ్వు లారీని డ్రైవ్ చెయ్యరాదూ?“ అన్నాడు కనకయ్యతో. 

“నేనా? __.. నాకు రాదండి.... అసలే డిసోలో ఐండి, అందులో గాటీ 

రోడు. ఒకదానికొకటి... వద్దుబాబూ” అన్నాడు కనకయ్య. . 

అరనిమిషం అలా నిశ్శబ్దింగా నిలబడ్డాడు కలెక్టర్ 

“వాణ్ణి పోనిన్వండి” 

మళ్ళీ ఈ అవకాశం తప్పిపోతుందే మో నన్నట్లుగా లారీ కురాడు తిరిగి 

తిరిగి దండాలు పెట్టుకుంటూ ఛంగున లారిలో కెక్కి పోయాడు. గేరు మార్చి 

లారీడు నిట్టూర్పు విడిచాడు. ఆ నిట్టూర్చు రొద తగ్గేసరికి నిమిషం పట్టింది. ఆ 

నిమిషంలోనే ఈ రా;త్రికి మీకు మిగిలేది ఈ నల్లని పొగలాంటి చీకశేన్యరా 

అని ఏదో చిక్కని భయం కొండంతా వ్యాపించింది. 
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“ఆ లారీతో దారకొండ గుడికొది కెళిపోయి' ఉండాల్సింది” అన్నాడు 
సింహాచలం డై 9వర్కి మాతం వినపడేటట్టు. 

“ఖంక్షో గంట పాటు ఏ బండీగాని రాకపోతే అస్పుడా పొట్లు ఎలానూ 

పడాలి, ఆనుకున్నాడు కనకయ్య తనలో తాను, 

వాచీ. చూసుకున్నాడు కలెక్టర్. గోపాల్, 

ఐదూ. ఇర వె. 

0 ం ౦ 
వాబీ చూసుకున్నాడు. కలెక్టర్ గోపాల్. 

ఆరుంపావు. 

దూరంగా ఎరని.ఆకాశంలో అస్తమిస్తూన్న సూర్యుడు కాంతి తరిగి, 
“వెంటనే ఆర్డర్స్ వేసే వీలులేని” కలెక్షర్లా ఉన్నాడు, ఆ ష్మారని ' బింబాన్ని డని ట 
ఇంత ఎత్తునుంచి చూడడం తననుంచి తానే వేరయిపోయి ఒక ఎత్తులోంచి 
తనలోకి తాను చూడడంలో ఉంది. 

డ 'ఫేదారు సింహాచలం రోడ్డుమీద బాసింపట్టు వేసుకుని కూర్చున్నాడు. 
పొదచాటు నుంచి అప్పుడే బయటపడుతున్న డ్రైవరు కనకయ్య నోట్లోంచి 
జయట పడుతున్న పొగ కనపడింది, వీళ్ళిద్దరూ వంతుల 'వారీగా పావృగంట 
కోసారి పొదలోకి వెళ్ళ రావడం సొగల్రోకి వెళ్ళి రావడానికన్నమాట! 
తలుపు క్రిక్ మనిపించాడు కలెక్టర్ గో పాల్, 

డె9వరు కనకయ్య పరుగెత్తుకు వచ్చాడు. డఫేడారు సింహాచలం 
నింపాదిగా బాసింపట్టు. విప్పుకుని. నడిచి వస్తున్నాడు. 

“ఊ6....” అన్నారు గోపాల్, 
“సార?” 

“మనం ఇక్క_డిలా నైట్ .హాళ్చేనా ఏమిటోయ్?” 
“చిత్తం. మరి బండేదీ రాలేదు గదండి?” 

,. “ఏం మనుషులోయ్ మీరు ___ వెధవ మొహాలు! బయలు దే రేస్సుడు 
అన్నీ చూసుకుని ఏడవరు.__ ఎక్కడ డొరికారో....” అని విసుక్కున్నాడేగాని 
కలెక్టర్ గోపాల్కి తను చేసిన తస్పులాంటిదొక చిన్న విషయం జ్ఞాపకం 
వచ్చింది. 

తాను సీలేరు కొన్ఫరెన్సుకి వెళతున్నాడని చింతపల్లి తాసిల్లారు! 
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మొన్ననే తెలుసు, సీలేరు చింత పల్లి : తాలూకాలో నీది. నిన్న: ఉదకం .. నాలుగు 

గంటలకి తాను విశాఖపట్నంలో బయలు దేరాడు... చింత పల్లి వేశేసరికి ఏడు 

న్నర అయింది, అక్కడ దింగళాలో . తాస్తిల్లారు; దొరగారి జేక్ ఫాస్ట్ క 

తగిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసేడు. అతని.శాలూకొలో కాంప్ కదా. అతనూ రావాలని 

సిద్ధపడ్డాడు. అతని దగ్గర “లాండ్ రెవెన్యూ డై డై 9వ కోసమని, ఎక్కజ్ఞుంచ్లో 

శెచ్చి "ఎలాట్ చేసిన ఒక జీపువుంది, “కలెక్షరుగారు కాంప్ క్షర్కెనా రేకండా 

బయలు దేరుతున్నారు...ఆ . జీప్ తీసుకుని నేనూ కలెక్టర్ గారి.కూడా వస్తాను” 

ఆని. ఆఫర్. చేశాడు. 

“సీ తాలూకాలో పరిపాలన ఎలాఉందో నేను చూడ్డానికొచ్చినప్పుడు 

వద్దూగాని నా. వెంట. (పస్తుతం లాండ్ రెవెన్యూ. వస్తూళ్ళు చూడు” అని అతణ్ణి 

కలెక్టరే ఆపేశాడు, అతను. మంచివాడే, పాపం. కాని.ఎందుకో అతని మొహం 

చూస్తే _తొందరగా వెళ్ళిషోవాలనిపిస్తు పినుంది. ఆకౌరణంగా చికొకు, అతనూ ఆజీపూ 

ఉంయే నాకారు కతజ్జీ ఇక్కడ కాపలా సెపేసి నేను టింగురంగా అని విశాఖ 

పట్నం. వెళ్ళిపోయి. 'ఉండేవాజ్డి, అనుకున్నాడు, కలెక్టర్ గోపాల్, 

“ఇక్కడ ఎట్లానో య్?” 

ఈక్చి త్రం!” 

“ఇక్కడ. ఎట్లానోయ్ అంటుం పే చిత్త తం ఏమిటి సీమొహం? నేనొక్కజ్జే 

కారు వెనక సీట్లో నడుకుంశే మీరిద్దరూ రోడ్డు మీద పడుకుంటారా? జంతువు 

లన్నాయన్నావే | జంతువులు. అవి మిమ్మల్నెత్తుకుపోవూ?” 

“ఆయి! నిజమేనండి --- ఇందమ్మటి ఎయన్నా గుడి సెలున్నాయ్యే మో 

సూస్తాను. బాబూ” అన్నాడు సింహాచలం. 

“ఇంకో గంటుండి బయలుదేరు... అవతల వీకట డిపోతోంది కనపట్టంలే? 

ఇంకెప్పుడు చూస్తావు!” 

“మరేనండి... “ఇందాక ఆ లారీతో దారకొండ గుడికాడచాకా పోతే 

తీరిపోనండి”--ఆని అందుకున్నాడు డె వరు. 

“గుడీ? ఏం గుడీ?” 

“గుడేనండి. దారాలమ్మ గుడంటారండి. అక్కడ ఒకరిద్దరు మనుసులు 

రాతికి. ఆల్లు చె యొ్యొచ్చున్నార్ _బాగుంటాది * 

“ఇక్కడి. కెంత దూరం?" 
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| “రెండుమైళ్ళుంటుందేమో, సార్?” 

“ఏమో ఏమిటి. కరెక్టుగా తెలీదా?” 

“శకెలీస్సార్” అన్నాడు డై వరు పరమ వినయంగా. “కరెక్టుగా నాకు 

మా(తం ఎలా తెలుస్తుందీ? నేనూ మీలాగే కారుల్లో తిరిగే వోళ్డేగదా”! అను 

కున్నాడు లోపల. 
౦ ౦ ౦ 

కఠకర గోపాల్ ఈ జిల్లాకి వచ్చి ర0డేళ్ళుకావస్తూంది. చాలా ఖచ్చిత 
టె 

మెన మనిషనీ, చురుకయిన ఆఫీసరనీ అతనికి మొదటి నుంచీ మంచి ఖ్యాతి 

ఉం౦ది, 

విశాఖపట్నం అడ్డూ ఆవూ లేకుండా ఎదుగుతూంది,' ఆ ఎదుగుతో పాటు 

మురుగూ కుళ్ళూ కూడా “అంత అడ్డూ ఆపూ లేకుండానే పెరిగి పోతున్నాయి. 

అంతకుముందు ఉండే కలెక్టరు పరిపాలనలో నిర్లక్ష్యం, అన్యాయం బాగా 

_పబలినట్టు (పభుత్వానికి అర్జీలు “వెళ్ళాయి. సంగీత [పియులు, సాహిత్య 

ప్రియులు, ఈజిల్లాని భోజరాజు ఆస్థానంలా తయారు చేశారని స్థానికంగా పెద్ద 

లనబడే వారు (పభుత్య్వంలో పెద్దలనబడే వారికి వినతిషతాలు “సమర్పించారు. 

తతృలితంగాకలెక్షర్ గోపాల్ "అనే (ఎం. ఏ. మేథమెటిక్సు, పి. హెచ్, డ్.) 

'ఖచ్చితమైన ఆఫీసరుని చూసి (లోగడ ఒక శాఖ డై రెక్టరు పదవిని గొప్ప 
సమర్థతతో నిర్వహి ంచినందువల్ల) (ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లా కలెక్టరుగా బదిలీ 

చేశారు. 

నా పరిపాలనలో ఈ జిల్లా భోజమహారా జు సంస్టానం కౌనివ్వను, అలా 

అని ఇది కొరంగ జేబు సా_మాజ్యం కాబోదు. నాది (శేయోరాజ్యం” అన్నాడు ఈ 

జిల్లాలో తొలి ఉపన్యాసం ఇస్తూ. “నావిషుః పృధివీపతిః"” అన్నమాట నిజమే 

గాని సాక్షాత్తూ ఆ విష్ణుమూ రి వారే చీంచేసినా ఉన్నట్టుండి విశాఖపట్నం 

పూర్ణా మార్కెట్లో కూరగాయల ధరల్నిగాని, ఆ మార్కెట్ చుట్టూ "పేరుకు 

పోయన బురదని గాని ఏమీ చెయ్య లేక పోవచ్చు. కాని, (పయత్న లోపం 

లేకుండా, ఖచ్చితానీకి, కరుకుదనానికి పేరుపడ్డ కలెక్షర్ గోపాల్, పట్టి మంచా 

నికి పట్టిన నల్లుల్లాంటి కొందరు బురఖారాయుళ్ళని 'లోపల్రేపలే మాడ్చి పారేసి 

భళీ అనిపించుకున్నాడు. అతడు ఏ విషయాన్నిగానీ ఆలోచించి గాని నిర్ణయిం 

చడు, అనుమానించకుండాొ ఆర్డర్ వెయ్యడు. అనుమానించడం ద్యారా సత్యం 
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బయట పడుతుందనీ, అవమానం ధ్యారా అహంధభానం చల్లారుతుంద నీ అతని 

సిద్ధాంత ౦. 

దాదాపు రెండు మెళ్ళు నడిచేలోగా కలెక్షర్ గోపాల్కి సుమారు రెండేళ్ళ 

నుంచీ ఈ జిల్లాలో తాను చేసిన పనులు, ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, అనుభవిం 

చిన. సంఘర్షణలు, చక్కబరిచిన ఘర్షణలు కొన్ని జ్ఞాపకం వచ్చాయి. 

జనాన్ని, [కింద అధికారుల్ని అనుమానించి తనింకా ఆర్డర్స్ వెయ్యని కొన్ని 

విషయాలమీద తను ఇంక ఎంతెంత సత్యాన్వేషణ చెయ్యాలో అదీ మనసులో 

కొచ్చింది. కాంప్ కర్్మనైనా వెంట తీసుకుని రాని ఈ కౌంప్లో తన కారుకీ, 

తన కారుడై 9వరుకీ, తన ఆలోచనలకు తగిలిన “బేక్ డౌన్? మనస్సును బాధ 

పెడుతూనే ఉంది, ఈ. ర్యాతి భీమకవి శాపం తగిలిన రాజకళింగగంగులా కర 

దీపిక లేకుండా నడిచి వెళ్ళి .దారకొండ గుడిలో అభోజనం  పడుకోవాలన్న 

మాట. ఆకలి తీరక పోవడం పెద్ద సమస్య కాదుగాని, తీర్చుకోలేక పోవడం 

వల్ల కలిగే అవమానం మాతం తప్పకుండా పెద్ద సమస్యే, హోదాకి భంగం 

రాకుండా ఈ రాతి గడుస్తుందా? _ 

వ్ల ¥ x 

గుళ్లో ఆముదప్తే దీపం అఖండ జ్యో్యతిలా వెలిగిపోతూంది. 

ఎవరు కట్టించారోగాని ఈ అమ్మవారి గుడి చిత్రంగా ఉంది. అమ్మవారి 

మహత్తువల్ల నే ఈ కొండమీద లారీలు నడుస్తున్నాయని తప్పకుండా లారీలూ, 

కార్లూ  కోలేవాళ్ళు నమ్ముతారు. అందుచేత వాళ్ళు కొబ్బరికాయలూ, చిల్లర 

డబ్బులూ (టిప్పు (టిప్పుకూ ఇస్తారు. గుడి ఎదురుగా కొండ ధార ఉందిః నీళ్ళ 

మున్నూటరవై రోజులూ ఉంటాయి. అందుచేత అమ్మవారికి “ధారలమ్మ” అని 

ీరు వచ్చిందని స్టల పురాణం తెలిసిన వాళ్ళంటారు. కొండ జనం ఆ అమ్మ 

వారినే దార్హమ్మ దారాలమ్మ అంటారు, 

కొండ ధార జలజలా అవిచ్చిన్నంగా కొాలంలా (పవహాస్తూంది, 

"టెమ్ ఎనిమిదీ నలభై ! 

(ట్రాన్సిస్టర్లో “సంగీత కచ్చేరీ” వస్తూంది. గోపాల్కి సంగీతం అంటే 

అయిష్టం ఏం లేదు. జాని, అతనికది' బోధపడదు. మూడేసి, నాలుగేసి గంటలు 

సంగీత కచేరీలకు వెళ్ళి తలకాయలు ఊ సేసి పెద్ద తెలిసినట్లు తాళాణ వేసే 

తెచ్చికోలు దర్హాకూడా బోధపడదు, ఇవేవీ బోధపడక పోవడంవల్ల తన పరి 

(బేక్ డౌన్ 507 



పాలనా దక్షతకి 'ఏం..లోటు 'లేదనీ, ఆ స్థాయికి 'తగినతన. .వ్య-క్తిత్వానికీ, రసి 

కతకీ లోటు లేదసీ అతను చాలాసార్లు కనని తాను సమర్థించుకుని, అలా: సమ 

ఇతహోవడం మ్యాత్రం' లోపం కాదా అని. తనని చూసి "తనే నవ్వుకున్నాడు, 

డె 9వరు' కనకయ్య! దొంగవెధవ! ఆఫ ఫీసరని తెలిసీ, తననిక్కుడ వది 

లెయ్యడాని కేమీ వెనకాడలేదు. పది 'హేనేళ్ళ సర్వీసులో కాలింగ్”: బెల్ వేటు 

దూరంతో "బం(టోతు ' లేకుండా. పడుకోడం ఇదే (పథమం! జంతువుల 'భయం 

వల్ల కారు దగ్గర తప్పక ' ఇద్దరూ: పడుకోవాలని పట్టుబట్టాడు... డై9వరు కన 

కయ్యం “తమరు కార్లో పడుకో వేరు... వద్దు కూడాను. తమరు గుళ్ళో పడు 

కోండి? మేం ఇద్దరం కార్లో. పడుకుంటాం” అన్నాడు వినయం, ఉట్టిపడే . పట్టు 

దలతో?' అనన్ను చంసేసినా' నేనొక్కజ్ణీ పడుకోలేనరిడి.: బాబూ!" ఆని 

అన్నాడు. వాడికి "అస్ని-మాటలు వచ్చని' "ఇప్పుడే తెలిసింది. 

: అధికారి- కనకా, - ఆఅధికొర. హోదా ఉండాలి కనకా తప్ప ఇక్కడ 

బం|టో తు" అవసరం, ఆమే లేదుః కారణం. గుడి మాంచి సకడిబందీగా ఉండ 

డమే. ఒక్కడూ పడుకున్నా వచ్చిపడే (పమాదం ఏమీ. ఉండదు : గర్భగుడి, 

మంటపం రెండు భాగాలు, మంటపానికి ఓపక్క గర్భగుడి, ఎదురుగుండా 

కటకటాలూ, రెరిడుపక్క-లా "గోడలూ, . వాటికి కిటికీలూను. కటకటాల మధ్య 

తలుష్పు "తలుపుకి (బహ్మాండమైన . గడియ. మంటపం. మధ్యగా నలభై, ఎభై 

దీపాలు-పన్లై: భజన. చెట్టు. . దానిలో "శిఖరాన". అంగుళంన్నర. లోతు కలిగిన 

(పమిదలో:' స వోసతిం భజన చెట్టుకి వెళ్లాడగట్టి: "వెదురు గొట్టాంనిండా. ఆముదం, 

ఇక్కడ: వెలుతురూ? గాలీ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పక్కనే నిరంతర6...నీరిచ్చే 

జల ఉంది: జంతుభయంతేదు. 

మధ్యలో ఓసారి (ప్రమిదలో ఆముదం పొయ్యాలేమో?. 

హఠాత్తుగా కలెక్టర్ గోపాల్కి సందేహం వచ్చింది, తాను రాకముందు 

నుంచీ దీపం" 'వెటగుతూనే' 'ఉఊంది..ఎవరు ' వెలిగించి 'ఉంటారు? "ఎప్పుడు? (పమి 

దలో నిండా ఆముదం ఉంది. నిన్నటి దీపం కౌాదు,. 

సందేహానికి 'సమాధానంలా' తలుపు, చప్పుడై౦ది. 

“వరద?” అనుకోకుండా: కలెక్టర్ . గొంతుస్తాయి పెరిగింది. 

“కరు: బాబూ, లోపల?" 

' లేచి "డ్యారం- వద్దకు 'నడిచి' వచ్చాడు గోపాల్. 



ద్వారం అవతల ఓర్ ' వృద్ధుడు. నిలుచుని" వున్నాడు. అతని భుజం మీద. 

ఒక చిన్న బిడ్డ నిదపోతూంది: 

"కలుపు తియ్యండి, బాబూ! 

మాట తీరు చూడగా ఏజస్సీ మనిషిలా చేడు. 

“స్రో!.... నాకితను. తోడన్నమాటి అనుకున్నాడు. అతను లోపలికి 
వచ్చేసరికి చేతిలో" బిడ్డ చేతిలోఉండగానే గర్భగుడి, దాకా వెళ్ళి,శలుపు తీశాడు. 
గుప్పుమంది కుంకంవాసన. గర్భగుడిలోంచి ఖాళీగా ఉన్న చేత్తో పక్క చుట్ట 
తీసుకొచ్చాడు, నేలమీద సడేసి కాలితో ఒక తాపు తన్నాడు. అది అడ్డదిడ్డంగా 
విడింది, బిడ్డని దానిమీద పడుకోబెట్టి, పక్కమీద ముడతలు" లేకండా సరి 

egret 

చేసేడు. భుజంమీద దుప్పటి కే స్పీడు, 

కలెక్టర్ గోపార్ ద్వాఠందగ్గర' సఏలబడి అంతా" గమనిస్తున్నాడు. ముస 

లాడు పక్క పరవడం అవగానే తను తలుపు గడియ షె'పేడు. వచ్చి తన 
పక్కమీద కూర్చున్నాడు. ముసలాడు. ఎవరు నువ్వని అడుగుతున్నాడు. 

తనని ఇలా అడిగినవాడు ఇరవై ఏళ్ళలో వీడు మొదటివాడు. వీడికి 

జవాబు చెప్పాలా? నిజం! చెప్పాలా, అబద్ధం చెప్పాలా? నేను ఈజిల్లాకి 'దలెక్టర్ ని_ 

తెలుసా అని అంటే" నేను ఈ పాంతానికి గాంధీని నన్నే ఎరగవా అని అంటా 

డేమా వాడు? 

టరు బాబూ, నువ్వు అని మూడోసారి అడిగాడు మునలాడు, మళ్ళీ 
సమాధానంకో సం. చూడకుండా నే తలుపు...దగ్గిర కెళ్ళాడు. తలుపు తెరిచి. బయటికి 

తొంగిచూ సేడు. “సలికి సచ్చిపోగలవు! తిన్నావా? ఎక్కడా సో క్లేనట్లు ఇక్కడ 

కొచ్చినావేటి! మాశే సోటుసాలక సస్తుంపే” అన్నాడు. 

తనకి విశాఖపట్నంలో. ఉద్యోగమనీ, సీలేరునుంచి వస్తూ గంటన్నర 

క్రితం దారిలో కారు చెడిపోవడంవల్ల దిగిపోయి, ఇక్కడ" బెడ్ పరచుకుని 

పడుకున్నాననీ, పొద్దుకే వెళ్ళిపోతాననీ అన్నాడు, 

ద్వారం దగ్గిర మళ్ళీ అలికిడె ౦ది. నెత్తిమీద' పెద్ద తట్టతో ఒక ఆడ 

మనిషి వచ్చింది. 'అలికి డికి ముసిలాడు మళ్ళీ అెళ్ళి, ఆమె నెత్తి మీద తట్ట 

సగందాకౌ దింపి ఆమె సాయంతో తట్టని గర్భగుడి దాకా తెచ్చి మూలనున్న 

రాయిమీద పె క్రేడు. 

ఆ తట్టలో సిలవరు గిన్నెలు, గా'జుగ్గాసులు, కంచాలు, రండు మూడు 



మాటలు ఏమేమో ఉన్నాయి. వాళ్ళకున్న ఆస్తంతా ఆ తట్టలో అన్నదే అని 
చూసిన వాళ్ళకు మ్ఫరిస్తుంది, ఆ ఆడమనిషి తన నెత్తిమీద ఇంత సేపూ ఉంచిన 
గుడ్డ చుట్టువిప్పి తట్టమీద జాగత గా కప్పి, ఇటు తిరిగింది. 

ఆముదం దీపం వెలుతుర్లో ఆమె ముఖం చూసి గోపాల్ ఆశ్చర్య 
పోయాడు. ఆమెకి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ళకన్నా ఉండవు, అతడికి అరవై 
ఉండవచ్చు. పైగా, మూడేళ్ళ బిడ్డ. ఇదేం సంసారం! ఇదేం దేశం! అను 

కున్నాడు. 

ఆమె నిలబడి వుంది. 

గోపాల్ ఆమెవేపు మళ్ళీ చూశాడు. “ఇరవై రెండెళ్ళుంటాయి” అను 

కున్నాడు, ఆమె కేశాలు సంసార హీనంగా ఉన్నాయి. ఆ కొప్పు నిన్న 

ముడిచిందే అయినా, కొప్పులో తుశిమిన కొండ పువ్వు ఈ వేళదే. పడుచుదనం 
పరువంలో ముడిచిన పొగరుబోతు తనంలా మెరిసిపోతుందా ఎరుపు. ఆమె 
జాకెట్టు తొడుక్కోలేదు. ఆ లేమి ఆ సన్నివేశాన్ని ఒక విధమైన సహజత్వంతో 
నింపింది. 

ఆ మె కలెక్టర్ (+ వాల్ వేపు చూసింది. ఆమెకి తనెలా కనపడుతున్నాడో 
చూసుకోవడాని కన్నట్టుగా తనచుట్టూ తను చూసుకున్నాడు. అత్త విశాలంగా 
లేని ఆ గుడి మంటపంలో పడమటి వేప్ప సగంమేర అతను ఆక్రమించుకొని 

ఉన్నాడు. అతని బట్టలూ, పక్క_మీద దుప్పటీ తెల్లగా మెరిసిపోతున్నాయి. 

గుప్తంగా ఉండిపోయినా అధికారం తెచ్చిన ఠీవితో అతను కలెక్టర్లా వెలిగిపోతు 
న్నాడు. ఈ చోటంతా నాది, ఇటెన్యరూ రాకండి, వస్తే దుర్మాకమణ కాగలదు 
అన్న ధోరణి శిలాశాసనం చేసినట్టు అతని చుట్టూ వ్యాపించింది. 

“సలుచుంటావేం, పక్క చెచ్చుకో” అన్నాడు ముసిలాడు. 

మోచెయ్యి ఆడించి, “అతనున్నాడు. ఎలాగ?” అని సూచించింది ఆమె, 

_ ముసిలాడు ఇటు చూసి, “బాబూ, తమరు కొంచెం అటు కౌసి సరకా 

యించుకో రా?” ఆన్నాడు, 

మూడు పక్కలు వేయడానికి వీలుగా గోపాల్ తన పక్కని గోడ 
ఆంచుకి లాక్కున్నాడు. గోడ దగ్గిర ఏమెనా పురుగులు, కీటకాలు ఉంటాయే మో 
సని క్షణకాలం అతనికి భయం వేసింది. 

అయినా అతను సర్దుకున్నాడు. 
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“ఇలా క్కౌలిపోయింది బాబూ, దీని బతుకు! అది మొగుడుండీ లేని 

ద్రెంది నాను కొడుకుండీ లేనో జ్ఞైనాను..._ ఆడేటో, ఆడుద్దోగవే(టో సాకు తెలు! 
యి 

నొలుగు నెల్లకో పాలి తొంగిసూస్తే | సూసినట్టు, సూడకుం పే లేనట్టు. నా పేజ్రాలు 

తోడేస్తున్నాడు. నా బతుశేదో నేను బతుకుతా(నా, ఎదవ సచ్చినోడా, గుంట 
దాన్నా రడిసెయ్యక నీతో టొట్టి కెలి పోయి టవున్లో కాపర(వెటా అని నెత్తీ 

నోరూ మొత్తుకుంటానండి, బాబూ, నా మాటంపే ఆడి కిలువు లేదు. సీపురు 
ముల్లులా త్రసె తాడు. నానంపే కిట్టక పో శే పోనాది. నానిమీ దెందుకో ఆడికంతపగ? 

తల్లి " సచ్చిపోయిన గుంటని, మూజ్జైల్ల పసిగుడ్డుని ఈ సేతులో సాకేను, బాబూ, 

దీని శాకిరీకోసం, మందులకోసం నా యాడది నానా సంకలు నాకి కడకి మంచం 

పట్టి చచ్చిపోనాదండి. నరసీపట్నం ఆస్ప్యతిలో మా యాడది సచ్చిపోయేటయి 

ములో అక్కడున్న మంతరసానమ్మ ఈ పిల్ల ముండని తను పెంచుతానని 

ఊఉ ౦చేసుకున్నాది. బాబయ్యా. సుక్కురారం సంతకి నాను అడవి కర్రొట్టికెశే 

ఆ యమ్మ బిడ్డ నెత్తుకుని కూరా నారా జేసుకోనాని కొచ్చేదండి. ఏడాత్సిరిగే 

లోపల నాను సెమటోడిచి కరముక్క లమ్ముకున్న డబ్బులూ, అప్పుడూ 

అప్పుడూ దాసుకున్న సొమ్ములూ ఆరగొ ప్రేసిందండి దొంగ నంజ. ఎన్నుడో 

చ్చినా గుంటకి అంతకాయిలా సేసింది, ఇంత కర్పెట్టిసినానని నాకాడ డబ్బులు 

గుంజేసేది, బొబయ్యా, ఆ శంకినీ, అదుగో, దానిమీద కోప(వంతా దీనిమీద 

సూపిత్ర్తాడండి మా గుంటడు.... ఈడి కప్పుడుకి ప న్నెండెల్ల వుతాయండి, బాబూ. 

తెలిసీ "తెలీని గేనం. ఈ గుంట పుట్టిన కొాణ్నుంచే మా రోజు లిలా సీకటాత్తు 

ర్లయిపోనాయని ఆడివోదన. రె రై ల్వేలో కలాసీ కేటొసాది; నాకు సంసారంవోCటి 

తక్కువొచ్చి నాదా అని సీదరించుకుంటాడు, బాబో! పేదోడికి పెల్లాంవే6 

బార్యరా, నంజికొడకా. ముసిలాణి, నాకీ వొయిసులో ఈలంపట వేంటా, వ్ 

పెల్లాన్ని నువు తీసుకెెలా, ఎదవనాయాలా, నే నీ కొండమీద సితుకులు పోగు 

'జేనుకోని, ఈ గుళ్లో దీప( వెంట్టుకోని బతుకుతానని చెప్తే ఇండండి” అని ముసి 

లాడు తన కధంతా  చెప్పుకొచ్చేడు. 

హఠాత్తుగా ఆపి, “బాబూ, తమరు పొద్దోయినకాణ్నించీ ఇక్కడే 

ఉన్నారుగదా ఏ-శునా ఇంత తిన్నారా?” అన్నాడు, 

ముసలాడి కధంతా వింటూ కొన్ని కణాలకాలంపాటు మారువేషంలో 

(పజల యోగక్షేమాలు విచారించే విక్రమార్కుడి ధోరణిలో పడ్డాడు కలెక్సర్ 
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-గోపాల్.. ముసిలాడి కొడుకు గుణగుణాల్ని బట్టీ, వాడి మనస్త త్వాన్నిబట్టి వాడి 
రూపాన్ని ఊహించుకొంటున్న గోపాల్కి, ఏదై.నా తిన్నారా అన్న (సశ్నలలో 

ఆకలి, దాన్ని తీర్చుకోవడానికి అయిష్టమూ కలియన మై, దానిలోంచేమీ జవాబు 

రాలేదు. న్ 

ప్ర ర్రిత్ర పనె పోనాది. బాబో!” అని ముసిలాడు నెత్తి కొట్టుకుని, వెంటనే 

మూలకి పరుగెట్టికెళ్ళి దట్టలోంచి ఓ న్యూస్ పేపర్ పొట్లాం తీసేడు... అదీతెచ్చి 

గోపాల్ ఎదుట. పెట్టి, మళ్ళీ తట్ట దగిరి కళ్ళి ఓ సిలవర్ "గిన్నే, రి గాజుగ్గాసూ 

తెచ్చేడు. గబగబా కటకటాల తలుప్ప తీసుకుని నాలుగు మెట్లు దిగి జఇలలోంచి 

సీచ్ళ తెచ్చేడు. 
. పొట్లాం విప్పి ఉంది. దానిలో ఏముందో తెలియకుండా, ముడిచిన 

కాగితం అడ్డువచ్చింది. అందులో నిన్నటి సంతలో తెచ్చిన పకోడీలో, *_జంతీ 

కలో, నూనె మిఠాయో ఉంటుందని, ఆకలిచాథ తట్టుకో గలి గినా ముసిలాడి చాధ 

తట్టుకోలేక అవేమెనా తినవలసి. వస్తుందని భయపడ్డాడు గోపాల్. 

ముసిలాడు స్వతంత్ర ౦గా ముందు కూర్చుని పొట్లం ప్పూర్తిగా విప్పాడు 

... అందులోంచి ప్లాస్టిక్ సంచులలో సీల్ చేసిన బన్ రొ-కైలు బయటికి దొర్లాయి. 

ముసిలాడు ఏదో హఠాత్తుగా గుర్తొచ్చిన వాడిలా మళ్ళీ లేచి తట్ట దగ్గిర 

కెళ్ళాడు. తట్టలో సామానులు కలకల, గణగణ తిరగేసి అందులోంచి. ఒక సీసా 

తీసేడు. చప్పుడుకి ఆమె లేచింది. 

“గుంట నెగిసిందా!” =-అంది, 

“నేదు. నువ్వు తొంగోయే” అన్నాడు ముసిలాడు. 

_ *పష్పాన్రైంద్రుక్షు!” అందామె, కూర్చుని, చీరతో ఒళ్ళు కప్పుకుంటూ. 

కలెక్టర్ గోపాల్ (గహించాడు. ఆ. సీసాలో పాలు ఆ .పావవి. నిద్దట్లో 

-లేస్తె పట్టటానికి . దాచేరు....ఆ .. ఆదరాన్ని తనవేపు తిప్పుకోడానికి ఏ. డిస్ట్రిక్ 

మేజిసై టుకి పవర్చులేవు....ఇంక తాను .స్వీకరించగలిగేవి ఆ బన్ రొ మైల 
మాత్రం! 

0 0 0 

“నీ పేరేమిటన్నావు?” అన్నాడు కలెక్షర్ గోపాల్. 
“నారాయడ ౦డి.” 

నారాయడూ, సీకొడుకు__నిస్నూ నీ కోడల్నీ తీసు కెళ్ళాలం యే వాడికి 
'ఏమి'ఉండాలి?”. 
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జఆ్రడ్రికాా బాబూ? ఏటుండాల, బుద్దీ గేనం ఉండాల:” 

అసొమాన్యమైన ఉల్లాసం కలిగింది అ మాటకి, కలెక్టర్ గోపాల్ కి, 

“ఆ ఉద్యోగం మానేసి వ్యవసాయం చేసుకోమ[నాదూ మీ వాజ్జి?” 
“ఏవసాయానికి మాకు బూంచెక్కడిది, జాబూ! పరాసికాలాడతన్నారు. 

ఆ డక్కడ, మా6విక్కడ. ఎవసాయ(వూం నేదు, ఏ సాయంపూ. నేదు” 

“*భ్రూ(ప్పం టే వ్యవసాయం చేస్తాడా?” 

“ఎందుకు సెయ్యడు బాబూ) సేసాడు. ఆడు నెయ్యకహోతే, నానే 

సస్తాను, ఆజ్జీ, దాన్నీ ఇంటికాడ కూకో బెట్టి సెయ్యగల స 
తమలాంటి సెభువుల దయవల్ల ల 

“మర్రి భూమికోసం ధరఖాస్తు పెట్టలేక పోయావా? భూమి లేనివాళ్ళకి 

బంజర్లు ఇసారుకదా” అని సన్నగా అతని కళ్ల ల్లోకి చూసేడు గోపాల్. 

క6న6రికి తెలీందేంటు౦ది, బాబయ్యా? భూంవింలేనోళ్ళకి బూ(వఏసారని 

మూడెల్ల నాడు నాసేత కాయితాల మీద ఏలిముద్ద ర్ణయించుకున్నారండి, ఆరుసుటు 
ag 

సింత పల్లి తాలూకాఖసు కిళ్ళి దొరలకి దండాలు పెట్టుకునా 0. కాయితాలు 

రాపించుకున్నాం. కాయితాలు “సడివించుకున్నాం” కూడా నండి. జాబూ ఆ 

బాధలన్నీ గేవకం సెయ్యకండి, బాబయ్యా,” 

“నాకు తెలిసిన వాళ్ళున్నారు, చెప్పి నీకు భూమిప్పిస్తాను. 

పెటుల* 
ట 

కాయితం 

3 ఫో షః 

నారాయుడికి భూమి ఇచ్చే అద్భషం చింతపలి తాసిలారును వరించ 
| రై ag] ది 

లేదు. 

ఆ కాగితం భ[దంగా విశాఖపట్నానికి తీసుకు ఏ వచ్చిన కలెక్టర్ గోపాల్ 

దానిమీద అందమెన స్వదస్తూరీతో విశాఖపట్నం తొసి 
on జావా 

ల్లారు కే ఆజలు జారీచేసి 

ముద (పసాదించేడు. 

కాంపు గుమాస్తాని పిలిచి ఈ కాగితం సంగతి ఎక్కడైనా నోట్ చేసు 

కుని, వారం రోజుల తరహత ఓసొరీ, పదిదినాలయ్యాక రెండోసారి పన్నెండు 

రోజులూ పూర్తయ్యాక ఆఖరుసొరీ తాసిల్హారుకు జలిఫోన్ మీద గుర్తుచేయ 

మన్నాడు. 
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పదమూడో రోజయ్యే సరికి నారాయుడుకి విశాఖపట్నం తాలూకాలో 

అయిదెకరాల భూమికి పట్టా ఇవ్వడం జరక్క- పోతే దానికి బాధ్యులెవరో కను 

కోవడం వరకే కాంపు గుమస్తాగారి పూచీ. వాళ్ళకు కలెక్టర్ గారి దర్శనం 

అయాచితంగా దొరుకుతుంది. | 

ఆ పెన రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదివ ఎలాగా ఉండదు. 

0 0 0 

ఏడాది తరవాత __.కలెక్షర్ గారి కౌరు డ్రైవరు మద్దిలపాలెంలో ఇల్లు కట్లు 

కున్నాడు. గృహ వేశానికి "ఎవర్ని పిలిచినా  వస్తామన్న వాళ్ళు, వచ్చేవాళ్గీ, 

కొని, ఎందర్ని పిలిచినా అతనికి ఈ త్ ప్తె పికాలేదు. ఇర ఒవెవిశ్ళో బట్టి కలెటుగారి 

డ్రైవరుని కదా. ఒక్క కల్నెటువాడా నీ యింటికి రాలేదే అని ఏదో దాధ పీకింది, 

సమయం మించి పోకుండా పనులు చేసుకొనే సమర్థుడు కనక సమయానికి తగు 

మాటలాడి ఆహ్వానం, అభ్యర్థన అందజేసేడు. పీడిత [పజల అభివృద్ధికి; 

సన్నకారు రైతుల సౌభాగ్యానికి పరవశించే కలెక్టర్ అతని ఇంటిని పావనం 

చేసేడు 

పదిమంది మథ్య గర్వంగా నిలబడి పన్రనం చెప్పేడు కలెకర్, 

ఒక్క ఉజానికి తెలివి తెచ్చుకుని రెండు చేతులూ జోడించి “చార్టు మా 

(సభో, తమరు నస్ను కాపాడేరు. రెండోసారి (బేక్డొన్ వద్దు” అన్నాడు 

కనకయ్య. 
0 0 0 

అనగనగా ఒక డ్రైవరు. 

అ డైవరు పేరు కనకయ్య. 
డ్రం 

నాలుగేళ్ళ కింనట ఓసారి ఏిశాఖవట్నం కలెక్టర్ కి అతనిమీద ఎందుకో 
లు 

వచి? అత సరసిపట+0౦ సబట్కలతెకరు గిర ష దం ఆ 
ఆ్షగహ వచ్చి జు ణి న మ కలెక్ష దగ్గిర లు ల హె గాని 

చేసేడు. టాన్స్ఫ 

అమలు జరక్కుండా కనకయ్యు సెలవు పెస్హుడు. 

ఫర్ 

ఆతరు 
G 

సీలేరురో అప్పుడే పని ప్రారంభించారు. గవర్నమెంటు ఉద్యోగంలో 

ంటున్న్న కనకయ్య "సెఅపుకౌలం పృధాకౌరుండా, (వా జెక్టకి సామానులు చేర 
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చేసేందుకు టెండరు పొందిన ఒక కాం టాక్టర్' దగ్గర లారీ కోలడానికి కదుడి 

కున్నాడు. కాలక్షేపంకోసం చేసే సీ ఉద్యోగకాలంలో. కాలక్షేపం కావడంకోసం 

చింతపల్లినుంచి నారాయడు కూతుర్ని సీలేరు లేవదీసుకు పోయాడు. నాలుగు 

నెలలపాటు రెండో జీతం సుఖం, రెండో పెళ్ళాం రుస దొరికాయి. 

రెండో ఉద్యోగం వదిలిపోయే ముందు రెండో పెళ్ళాన్ని వదిలించు 
కోవడం కోసం దాన్ని తనతోటి డ్రైవర్లు కొందరికీ, కార్యటాక్టర్ మే స్రీలకీ, 

ఇంకా తనకి దండాలు పెట్టి నాటుమందు కొట్టించిన వాళ్ళకీ పరిచయం చేసే 

సేడు, రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతున్న బాధ భరించలేక కనకయ్య రెందో 

పెళ్ళాం లబోదిబోమని మొత్తుకుని చింతపల్లి వెళ్ళి అప్పటిదాకా త నెక్క_ దుందో 
తెలియక కొట్టుకు వస్తున్న తండిని సీలేరు తీసుకొచ్చి తగాదా పెట్టింది. 

ధారాలమ్మ గుడిదగ్గిర కొబ్బరికాయకొట్టడం కోసం వచ్చేపోయే లారీలు, 

కార్లు, జీపులు, (టక్కులు అన్నీ ఆపుతారు. అయిదు నిమిషాలు ఆగాలనుకన్న 

వాళ్ళకి, అరకప్పు జలలో నీశ్ళే తప్ప టీ లేదు. గుడికి కొంచెం తూర్చువేపున 

కొండ చదును చేయించి అక్కడ గుడిసె వేయించి టీ కొట్టు పెట్టించేడు, 

సంతలో దొరికే చవక మిఠాయిలూ, బన్ రొ శైలూ, ట్రీ అమ్ముతూ నారాయడు 

కూతురు “ఒళ్ళు దాచుకోకుండా” పనిచేసి అడిగినవౌడికల్లా ఆకలీ దాహం 

తీర్చేది, హోట్రిచేకుండా దాని వ్యాపారం అలా సొగి౦ంది కొన్నాట్ల. 

కూతురి బతుకు బండలు చేసేసేడని; నారాయడు, “సీ మీద కలెక్టరు 

గారితో ఫిర్యాదు చేస్తా” నంటూ కనకయ్యని బెదిరిస్తూనే ఉన్నాడు, ఓర్హంజ 

కొడకా, ఆగరా, నీకూ నీ కూతురికీ ఐదెకరాలు భూమి రాసిస్తాను.అంటూ 

కనకయ్య తప్పుకొంటూనే ఉన్నాడు! 

కనకయ్య వాళ్ళకి ఐ దెకరాలపొలం రాసివ్యాలం'పే కనకయ్యకి ముందుగా 

ఏ కలెక్టరో కనీసం పదెకరాలభూమికి పట్టా ఇవ్వాలి. వాడికి ఇదొక్క ర్తేకాదు 

గదా, పెళ్ళాం! 

తన చేత చ్మకం త్రప్పించుకున్న వాళ్ళేగాని తనకో భూచ (కం ఇచ్చి తన 

సమస్యకి చకం ఆడేసిన కలెక్టర్లు కనపడ లేదు కనక య్యకి-గో పాల్ తప్ప! 

చింత పల్లి తాలూకాలో అయి దెకరాలిస్తే ఏపాటి, ఏభై ఎకరాలిస్తే మ
ాతం 

ఏ పాటి) అంతా కొండ, డొంక, తుపష్ప! నారాయడు చేత సమయం చూసి 

పెటించిన కాగితం మీద నారాయణమూ రి వారి దయ పడింది, ఆ చింతపల్లి 
రు 
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తాసిల్లార్ మొహాం ధర్మమా అని ఆ కాగితం విశాఖపట్నం తాసిల్లార్ మొహాన 

పడింది, క కౌంపు గుమాసాగారి పోన్ న్ కాల్స్ పుణ్యమా అని ఆ ఇచ్చే ఐదెకరాలు 

మెటలోకాక, మాగాణి కార రేసపు పాఠంలో రోడ్డు పక్క వచ్చిపడ్డాయి, 

న అక్కడ ఎకరం ఇరివై చేలుంది. 

బంజర్ పట్టా నారాయడు పేరన వచ్చిన నాలుగో రోజున పవర్ పట్టా 

తన పేర (వాయించుకున్నాడు కనకయ్య.భూమీ మీద వెంటనే లేబాట్స్ తయారు 

చేయించి, “ఇచ్చట ప్లాట్లు అమ్మబడును” అని బోర్లు తగిలించాడు. బాలాజీ 

హౌస్ బిల్లింగ్ సొసైటీ అనే పె9వేటు సంస్థవారు ఆ లేజొట్ అంతా కొను 
క్కున్నారు. 

చింత పల్లి సమీపంలో ఆయిదెకరాల భూమిని నారాయడుకి కొని ఇచ్చే 

సేడు కనకయ్య,ఇసానన్న ఐదెకరాలే కాక,ఐదువందల రూపాయలు నారాయడు 

కూతురి చేతిలో పెట్టి నీకూ, నాకూ ఇంక ఏ విధమైన సంబంధం లేదని చెప్పే 

సేడు. 

పెళ్ళాం పేరిట ఇరవై వేలు బాంక్ అక్క్కా౦టు, మద్దిం పొలంతో 

నాలుగు గదుల డాబా ఇల్లూ; అంతో ఇంతో అనుభవం పలుకుబడీ_వీటిని మించి 

కనకయ్య కేం మిగిలింది, పాపం! 



(ఆంధ్రజ్యోతి వీక్తీ 15.17.1973) 

దేవృడుచేసిన మునుషుల్లారా* మా పేరేమిటి? 
ము... 2 

“ఏం, మీ దేవుడు ఇలా చేసేడు?” 

ఉలిక్కిపడింది అనూరాధ, భర్త వర్కిాషాపునుంచి వచ్చే వేళ కాదు, 

తను ఊర్నెంచి పచ్చినట్టు తెలుసుకొని ఓ గంట ముందుగా బయక్టేరి వచ్చే 
శారన్నమాట, ఆర్నెల్ల తరవాత తన ఇంటికి తనువ స్తే అదీ మొదటి (పశ్న. 

“నేనొచ్చానని కబురు తెలిసిందాండి ?' అన్నది తల వొంచుకొని. 
“మర. మీ నాయనగారు స్రేషనుకి వెళుతూ వర్క్షాపు దగ్గిరకొచ్చి 

రాతికి ఉండలేక సోతున్నానని క్షమౌర్చుణలు చెప్పుకుని వెళ్ళారు. ఓక్క తెష 

ఉన్నావని వెంటనే వచ్చేశాను,” 

“నాన్నగారికి రేపట్నుంచి ఎవరో ఆఫీసరు క్యాంపు ఉందటండి. 

మీరేమో తప్పకుండా ఇవాల్టికే నన్ను దిగ బెన్రైయ్యమని ఉత్తరం రాసేరు. మా 

అన్నయ్యకు ఏలుగా లేదు” 

“అన్నీ చెప్పారు....అంతా బాగున్నారా మీ వాళ్ళు? తమ్ముళ్ళు, చెల్లా 

యిలు” అని యధాలాపంగా అనేసి జవాబుకోనం నాకంత పట్టింపు లేదన్నట్లుగా 

ముందుకు వెళ్ళాడు సన్యాసిరాజు. 

పలకరింపులో ఆప్యాయత లేక పోవడం గమనించి సమాధానానికి మాటలు 

ఖర్చు పెట్టకుండా తల వూపింది అనూరాధ. 

గదిలో ఒకమూల దూలానికి చిన్న హుక్ లాంటిది వుంది. దానికి చిన్న 

కొబ్బరితాడు వేలాడేసి, మెత్తని చీరతో ఒక ఉయ్యాల వేసింది అనూరాధ 

అందులో అయిదో నెలలో అడుగు పెట్టిన పాప నిదపోకోంది. 

అక్కడిదాకా వెళ్ళి కిందినుంచి పైదాకా చూసేడు సన్యాసిరాజు. బూట్లు 

విప్పుకోడానికి వంగాడు. 

చకచకా అతని దగ్గర కెళ్ళింది అనూరాధ, బూట్ లేసులు వదులుచేసి 

సాయంచేసింది. “కాళ్ళు కడుక్కుని రండి పాపని చూద్దురుగాని అంది తల 

వంచుకొ నే. 
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“కడుకోకపోతే చూపించవా?” 
“ఊంహూలొ అని ఉయ్యాల కడ్డంగా నిలబడి చిరునవ్వు నవ్వి భర్హవేపు 

మెత్తని చూపు విసిరింది అనూరాధ. 

సన్యాసిరాజు కోపం తెచ్చుకోకుండానే “అలా అయితే నేను చూడనే 
చూడను” అన్నాడు. 

క్షణంలో అనూరాధ ముఖం మాడిబె యింది. “మీరు హాస్యాని'కై నా అలా 

గనకూడదండి” అన్నది, 
“సారీ__.”* అని రాజు లోపల వరండాలోకి వెళ్ళాడు, 

అప్పుడు మళ్ళీ ఆమెకి అతను మొదట ఇంట్లో అడుగు పెడుతూ అడి 
గిన పళ్న జ్ఞాపకాని కొచ్చింది. ఆ (పశ్న మళ్ళీ అడుగుతాడని భయంగా 
వుంది. 

...అపును దేవుడిలా చెయ్యడం అన్యాయం. తొరికాన్సు మొగ బిడ్డ 

కావాలని అందరూ అన్నారు. అమ్మకి కొలికాన్సు మొగబిడ్డ. అమ్మమ్మకి 

అంతే. అ త్రగారికి, వార త్తగారికీ అంతే. తనకి ఆడ పిల్ల పుట్టింది. దేవుడు 

ఎందుకిలా వేసే డో? 

బాబు పుడిశే పేరుపెట్టి నీ కొండకి తీసుకొస్తామని వేంక కేశ్యర స్వామికి 
మొక్కి=ంది కలిసి మొక్కితే. కనికరిస్తాడని ఆయన్ని చెయ్యికలిపి మీదు కట్ల 

మంది. ఆయన ఆవేశే వేళాకోలంగా మాట్లాడా రు. 

ఆయన గారు మొక్కి_శే అబ్బాయి పుకేవాడేమోనని అసిపించని 
రోజు లేదు; ఈ నాలుగు నెలల్లోను “ఆడపిల్ల యితేనేం పాప బంగారు 

పాప. ఎంత ముద్ది "సోందో” ఆని ఏంత మంది పాపని పొగిడినా ఊరట కలగ 
లేదు. 

హాస్పిటల్లో గాని చుట్టుపట్ల ఇళ్ళలో గాని అంత చిన్న వయస్సుకి అంత 
స్రిగా వున్న పాస ఎన్నడూ కనబడలేదు. ఎనిమిది పౌన్లు పుట్టిందట. ఇప్పుడు 

వన్నేంక పౌను. 

ద్ర వూరుశె శే మెకానికల్ గా అయిపోతావు అని మొన్నరా(తి సిని 
మాకి తీసుకుపోయారు తమ్ముజ్బా..చెల్లెన్యా, పావని అమ్మకి అప్పగించి 
వెళ్ళారు, సినిమాలో ఏదో ఎడ్వర్టయిక్ మెంటులో ఉన్నాడొక నవాబు. సరిగ్గా 
పాసలానే ఉన్నాడు. “నెలరో స జుల్లో మీ పాప అంతదొతుంది అని అన్నయ్య 
అంటే ఒళ్ళు పులకరించినా మనను కలుక్కు_మంది.... 
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కాళ్ళు కడుక్కొని వచ్చాడు సనోసీరా జూం 

పాపని చూపిసానన్నావు; చూపించు అన్లేదు. "పన్లు అవీ చేసుకోగలవా, 

మౌ నారాయణ త్రయ్యకీ, కబురు పెట్టనా?” 

సమాధానం చెప్పలేదు అనూరాధ. “పాపని చూద్దురుగాని కండి” అని 

నవ్వుతూ ఉయ్యాల వెడల్పుచేసి పట్టుకొంది. 

“బుద్ధిజాడ్యం తలకెక్కిందే” అని నవ్వుతూనే ఉయ్యాలలోకి లొంగి 

చూశాడు రాజు. ఉయ్యాల వెడల్పు చేయడంతో పాపకి నిిదలో (ప్రశాంతశకి 

భంగం కలిగింది. మొసహాంరో చిరా కేర్పడింది. 

“అబ్బో! మీ నాయనగారి కున్నంత చిరాకుందే” అని పెళ్ళాంతో హోస్య 

మాడేడు సన్యాసిరాజు. 

“మా నాయనగారు మీ మీద ఎప్పుడు చిరాకు పడ్డారం ద అన్న (పశ్న 

నాలుక చివరివరకు వచ్చింది అనూరాధకిం. 

¥ % x 

అనూరాఫకి పద్దెనిమిదో. సంవత్సరం. పదిహేడో ఏట పెళ్ళి చేసేరు. 

సన్యాసిరాజు ఆటో మొబైలు ఇంజనీరింగులో డిప్లామా తీసుపన్నాడు. వాళ్ళ 

బంధువులెవరో కార్లూ, లారీలూ రిపేర్ చేసే వర్క్షాపు పెడితే అందులో 

కొంత డబ్బు పెట్టాడు. అక్కడా అక్కడా వుద్యోగం చేసి పానకం తాగేకంతే 

ఈ వర్కొషాపునే వృద్ధిలోకి తెచ్చి కలో గంజో తాగితే మంచిదని నన్యాసిరాజు 

అందులోనే కుదురుకున్నాడు, పెట్లుబడి మీద లాభం వస్తొంది. పని చేసినందుకు 

జీతం. అనుభవం, పేరు వస్తున్నాయి, కష్టపడి పని చేయడం తెలుసు. స్యశో క్రి 

మీద స్వయంకృషి మీద ఉన్న నమ్మకం ఏ ఇతర లౌకిక అలౌకిక శ తులమీదా 

శేనివాడు. తీరిక వుంటే సరదాగా వుండగలడు కాని సరదాకోసం తీరిక చేసు 

కోడు, 

0 0 0 

“ఇవాల్టికి నేను టిఫిన్ హోటల్లో తీసుకుంటాను. రేపట్నుంచి ఇంటి 

దగ్గర చేద్దువుగాని” అన్నాడు బట్టలు చేసుకుంటూ సన్యాసిరాజు, 

“ఇవాళ్నుంచే చేసానండి. ఇదిగో అయిపోయింది పూజ. ఆర్నెల్లనుంచి 

దేవుడిదగ్గర దీపం లేదని అవన్నీ శుభం చేనుకుంటూ కూర్చున్నాను, ఎంకి 

పెందలాడే లేచినా లేటయిపోయినట్టుంది." 

దేవుడు చేసిన మనుషుల్లారా మీ పేర్లేమిటి? 
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“బ్లతే ఎంత సేపటికవుతుంది?” వాబీచేపు చూసేడు సన్యాసిరా జు. నో 

కింకా ఇరవయి నిమిషాలు మా(తం౦ అుముంది.” 

“ఎంత సేపో ఎందుకండి.... ఐదు నిమిషాలంతే_అయినా ఏ. గవర్న 

మెంట్ ఉద్యోగస్తుల్లా” అని ఆమైజ్ వెయ్యడానికన్నీ సిద్దం చేసుకుంటూ, 

చిరునవ్వుతో వోరగా చూసింది అనూరాధ. 

సన్యాసిరా జు కఠినంగా చూశాడు. “ఊఒ కానియ్యి, గవర్నమెంటు 

ఉదో్యోగస్టుల సంగతి నాదగ్గర ఇప్పుడం పే ఆన్నావుగాని ఇంకెస్సుడూ అనకు, 

"జమ్ ఎప్పుడవుతుందా అని చూడ్డ మే తప్ప పని ఏమ్మాతం అయిందని 

చూడరు నేను లైమ్ (ప్రకారం “వె చున్నది ఏదో "టెమ్... సెన్స్ కోసం కాదు, 

నౌ వర్కర్స్ నాకన్నా ముందు వర్ గ్రాషా పులో అడుగు పెట్టిడాని స లెదు!” 

అది నిజమేనని అనూరాథకి తెలుసు. 

“పాపకి ఏం పేరు పెడదామండి ? అన్నది అనూరాధ; ఆమైట్ ప్లేటు 

' రాజీకి అందిస్తూ. 

“ఇప్పట్నుంచీ "పి ఆ0దుకుళ” 

“ే రెందు కేమిటి; పిలుచుకొందుకు!” 

“ఇప్పుడావిడగార్ని పేరు బెట్టి పిలవకబోతే పనులు జరగవా?”” 

“అదేమన్న మాటండి!.... ఎప్పటి ముద్దు ముచ్చట్లప్పటివీ !__ సద 

కొండోరో జు నాడు నామకరణం అన్నారు కదా. అప్పుడు ఇప్పుడేకాదు ఇర వె 

ఒకటన్నారు. ఇర స ఒకటోరోజున మీరు రావడమే ఆలస్య మెపోయింది, 

కౌనివ్యండం"ే కానివ్వడంటూ తంతు జరిపించేరు. పేరేమిటి పెడతారని నలు 

గురూ అడిగితే నావేపు మీరూ. మీవేపు నేనూ చూసుకున్నాం. ఆరోచించుకుని 

పెడతాం అన్నారుగా ఈ అలోచన ఎప్పటికి తెగేటట్టు?” 

“ఆలోచన అంజే, నౌ ఒక్కడిదా[” అని సన్యాసిరాజు చెయ్యి కడుక్కు 

న్నాడు. 

“నా ఆలోచన అయింది” అని తువాలందించింది అనూరాధ. 

“అదా సంగతి! అందుకోసమని నా మీద దండయా(త [ప్రారంభించే 

నన్నమాట” గది మూలకి వెళ్ళి చెప్పులు తొడుక్కున్నాడు సన్యాసిరా జు, 

“కాని ఆలోచన అంటపే నా ఒక్క దానిదీకాదు కదా”అని నవ్వింది అనూ 

రాధ. 
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“బలే బలే! చిలక మాటలు నేరుస్తోంది” బుగ్గమీద చిటికె వేశారు రాజు. 
“సరేగాని నేను ఒంటిగంటికి వస్తాను. తైలుస్తుగా! or వస్తే ఇర వె థిమ 

షాలు వుంటాను. అదీ సుర్తుందనుకంటాను... ఎ అప్పుడు మళ్ళీ “షన్ wean గె 

“ఇంతే వ. 2.2. ఇలా మెకానికల్ గా (బతకపలసిం దే.” అను3ంది 

నల భి భె రోజు లెంది.. 

తెల్ల వారక మునుపే మెలకువ వచ్చింది సన్యాసిరాజుకు. అనూరాధ 

స్నానం చేస్తున్న చప్పుడు వినిపించింది. తనకే చలి వేసినట్లు వణీకాడు.... 

ఇవాళ శనివారం కాదే అనుకుంటూ బద్దకంగా దొర్లాడు. ఓరగా వేసున్న తలుప్ప 

చస్పుడుకాకుండా తెరిచింది అనూరాధ చప్పుడైతే కాలేదుగాని వెలుతురు 

మ్మాతం సన్యాసిరా జు కళ్ళలో సూటిగా పడింది. కళ్ళు తెరిచాడు. “*లేచారా” 

అన్నది అనూరాధ ఆ కళ్ళలోకి చూస్తూ తలుప్పమూస్తూ. తడిగుడ్డతో పూజగది 

లోకి వెళ్తున్న అనూరాధను గమనించాడు రాజు. “తొందరగా మొహం కడు 

క్కోంండి; నాతోబాటు బోర్న్విటా తాగుదురుగాసి” అంటూ వెళ్ళింది. 

ఐదు నిమిషాలు అతనలా కదలకుండా పడుకున్నాడు. 

అనూరాధని రెండు మూడు (పశ్నలడగాలని దాదాపు ఇరవె రోజుల 

నించీ అనుకుంటున్నాడత ను. షగలంతా డ్యూటీ సరి పోతోంది, రాత్ సంబా 

షణలు కూడా అదోరకంగా అనూరా ఖే నడిపిస్తున్నట్టు అయిపోతున్నాయి. అసలు 

ఏ నిమిషం కూడా తను మాట్లాడే దెదైనా. ఉండవచ్చునని ఆమె అనుకోదు.... 

ఏదో ఒక విషయం సంభాషణలోకి తెచ్చి ఇర్మవె నాలుగు గంటలూ ఇది నౌ 

బాధ అన్నంతగా (పాముఖ్యం ఇచ్చి మాట్లాడ్లుతుంది. అందుచేత ఆమెసి ఈ 

వశ్నలడగాలన్న సంగతి జ్ఞాపకమే రాదు, “కరా గురొచ్చే 'పేళకి స ,రెన భాస 

దొరకనట్టు (ప్రశ్నలు గొంతుకలోనే వుండిపోతాయి. 

. పూజగదిలో చిరుగంట మోగింది. 

అలారమ్ అయినట్టు లేచాడతను. గబ గబా పళ్ళు త్ తోముకుని మొహం 

కొడుక్కు_న్నాడు. తడి మొహంతో ల్ ఫలికొస్తుండగా పూజ గదిలోంచి తడి 

గుడ్డతో, హారతి పశ్శింతో అనూరాధ ఎదురైంది. “వ రత కళ సర్దుకోండి! 

మ డొ Fn or వనే కాది ఖా "50 వె 
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అన్నట్లుగా హశ్ళింముందు జాపింది.' అతను నవ్వుతూ చెయ్యి పశ్ళింనుంచి 

“మొహంవేపకి ఆడించాడు. “మరి కాస్త స స కిర్చూర మో ఏదో వేసి ఆ పశ్ళెం 

ఇలాగి చెయ్. చలికాచుకుంటాను” అన్నాడు. 

“మీలాంటి వాళ్ళకి అంతేగా మరి. హారతీతో చలికాచుకుంటాద, 

[పన సాదంతో ఆకలితీర్చుకుంటారు = తీర్ణంతో జలకాలాడుతారు”" 

“హారతులో ఇళ్ళు కాల్చేవాళ్ళ మాటేమిటి?” అన్నాడు సన్యాసిరొజు, 

“ఊరుకోండూరుకోండి” అంటూ పశ్ళెం తీసుకొని ఉయ్యాల మంచం 

పెపెళ్ళింది అనూరాధ. 

రెండు నిమిషాల్లో చేతిలో -బోర్నొ'విటా గ్లాసు తెచ్చి స్టూల్మీద పెటింది. 

కోసం (ప్రయత్నిస్తున్నాడు. 
ఆనూరాధ అతని! కాళ్ళ దగ్గర" “నేలమీద “కూర్చుని ' పాదాలు కళ్ళకద్దు 

కుంది, 

“నా జీవితం చివరికొక బెంగాలీ'నవల ' అయిపోయే ట ద్దుంది” అన్నాడు 

సన్యాసిరాజు. “అది, “సరే కొని, “ఇవాళ శనివారం కాదుకదా. ఈ జాతరంతా 

ఏమిటి?” అన్నాడు గ్లాసు తీసుకుంటూ. .. 

“ఏం శనివారం' తప్పు నేను స్మా నం-చెయ్యడం “లేదంటారా?” 

“అమ్మబాబోయ' ఆంత" జీ నోరు" నీ మీద' 'వెయ్యలేను. అది "కాదూ; ఈత డి 

గుడ్డలూ, హారతి ఇవన్నీ రోజువారీ పద్దులు కౌ.వుగా.... పైగా" నా కెందుళూ 

సొష్టాంగివడ్డం?” 

“పం పడకూడదా.? చేవుడి తరవాత దెవుడం౦ంతటి' వారుమీరు.” 

“అయ్యో ఇంతేనా, 'నా. ససేటస్సు? నేనే "దెవుడికన్నా గొప్పవొణ్నను 

' కుంటున్నాను, కసీసం' నీ వరకు!” 

“అదీ నిజమే అనుకోండి; అందుకే సాష్టాంగ పడ్డా ననుకోరా దా?” 

“అసలు సంగతి చెప్పేవేకొదు.” 

“ఆదా? అది నేను చెప్పకుండా మీరు శెలుసుకోలేరా?.... "మళ్ళీ మాట్లా 

డితే తారీకులూ గంటలూ పంక్సువాలి టీ అనీ లెక్చ ర్థిస్తారే!” అని దొంగ 

చూపులు చూనుకుంటూ లేచి పారిపోయింది అనూరాధ. 
(ca 

జాటోయ. చంపేశావు!” అని (టాన్సిస్టరు ఆఫ్ చేసేసి కుర్చీలో $4 
అమాబి 

వెనక్కి. చేరబడి పోయాడు సన్యాసిరాజు, 
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ల కౌలు తగిలి బోర్న్ విటా గ్లాసు కింద పడిపోయింది. 

“అరె!” అనుకున్నాడతను, లేటుగా, 

0 0 + 0 0 

సన్యాసిరాజుకి దిగులుగా వుంది, సిగ్గుగా ఉంది.భయం పట్టుకుంది. తనం | 

మీద తనకే అసహ్యం వేసింది.తనకింకాఇర వె మూడేళ్ళ.తన 
వయస్సు) 

వ్రాలామంది పెళ్ళి కాకుండానే వున్నారు మొగవాళ్ళదాకా మెందుకు; అడపిల్లి 

లన్నారు. ఇర వైమూడేళృ్ళవాళ్ళు పెళ్ళికాని వాళ్ళు కొల్లలు!తనకి అప్పుడే ఇద్దరు. 

పిల్లలా! పోనీ ఇప్పుడు కాకపోతే ఆర్నెల్లలో! . 

సన్యాసిరా జుకి పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళుగాని సంస్కారంతో జ్ఞానంతో 

ధగ ధగ లాడిపోతున్న వాళ్ళుగాని స్నేహితులూ బంధువులూలేరు. అకన్మి 

వంశంలో ఎక్కువమంది సదేసిమంది బిడ్డల తండులే. భూమీపుో- 

గొడ్డూగోదా పుష్కలంగా వుంకే మనవాళ్ళు పదిమంది పుండడ.ం సంపద" ల 

సంప్రదాయం కల బిడ్డడే అతనూనూ, 
' 

కాని మొదటిసారి అనూరాధ తలి కాబోతున్నదని తెలిసినప్పుడు ఆటే 

వాళ్ళూ ఇటు వాళ్ళూ బంధువులంతా సంతోషించినా అతనికెందుకో సంతోషి 

కాలేదు, ఏదో నేరం చేసిన'క్లే బాధపడ్డాడు, ఆ నేరానికి తనని (ప్రోశ్సపొంి 

తనని ఇరవయి రెండేళ్ళశే తండ్రిని. చేసేసిందని అనూరాధ మీదకోవం కో 
వచ్చిందత నికి. ఇంక తను *కురాడు* కాదు. “తండి!” బాధ్యతలు స్వీక రి | 

డానికి భుజాలు గట్టిపడుతూనే ఉన్నా'కురతనం? వదలనివాడే క్రదాంతను!--' 

కాని కురతనం తననుంచి బలాత్కారంగా వదలి పోతున్నది. 

. పాప పుట్టిందని మనిషిచేత ఉత్తరం సంపేరు మామగారు, దాంట్లో పడి 

కొండో రోజున నామకరణం చీనుకోడం మంచిదని రాసేరు. ఇంధువులంద రి 

పిలుస్తున్నాము; మీ అంగీకారం. తెలియజెయ్యమని రాశారు. “వర్డు వదా లా 

కొండు వీల్లేదు. ఇధి కొన్నాళ్ళు వాయిధ్గా వెయ్యండి” అన్నాడతను. వె త 

వాయిదా వెయ్యడం ఎలా వీలవుతుంది నాయనా. అంతగా సీకు పవకొండోన డో 

పీల్లేకపోతే ఇరవై ఒకటోనాడు చేద్దాం.అని మామగారు స్వయం = 

కొట్టించి వెళ్ళాడు. 
ఒం వెళ్ళినడే 

ఇరవె ఒకటోనాడు వెళ్ళాడు గాని ముద్ధాయి విచారణకోస౦ క 2 ల 

డె 
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వెళ్ళాడుగాని, ఏడో ఘనకార్యం చేసిన వాడిలా వెళ్ల లేదు.అతిచిన్న పయస్సులో 

తండి అయిపోయి, తనని నమ్మి తన ఇల్లాలుగా స్నేహితురాలుగా వచ్చిన 
అనూరాధ అనే ముద్దరాల్ని తల్లిని చేసి అపరిశుుభమైన ఈ నేరం చేస, 

అయిన వాళ్ళందరి దగ్గరా తగుదునమ్మా అని ఎలా నిలవాలి? ఇది నేరం కాడా! 
ఆఅనుకున్నాడత ను, 

“అవును, నేరమే. కాని కాగ్నజబుల్ అఫెన్స్ కాదు” అన్నాడు అతనికి 
క్రొ తగా పరిచయం అయిన ఒక లాయరుమితుడు. క్తెన్రిస్తీ తెలియని 

వయన్సుటో పిల్లల్ని ఉత్స త్తి చేస్తున్న మీలాంటి కు [రకారందరూ దేశం »కౌలం, 

మీ ఒకళ్లవే అనుకొని, దేశపు సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా నేరమే 
చేస్తున్నారు” అన్నాదతను.... ఇరవయి ఒక్క “సంవత్సరాల వయస్సు లేని స్రీ 
పురుషులకి వోటుచేసే హక్కు లేనే, ఏ ఇరవయి అయిదేళ్లో లేని స్త్రీల! 
బిడ్డల్ని తే హాక్కుకూడా లేకుండా 'స దైనా ఒర గట్టిశాసనం వుంటే బాగుండు 

నన్నాడు.... అత నెంతో తెలివిగలవాడులా కనిపించాడు. 
తనూ, ఆనూరాధా, నుధ్యపిల్లలు+ వాళ్లు పుట్టడం, వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టడం, 

వాళ్ళ. పెంపక ౦-ఈ సంగతులన్నిటిమీదా అనూరాధతో, మాట్లాడాలని. వుంటుంది, 

కాని తీరా మొదలె ప్లే వేళకి ఏదో చిరాకు కలిగి సంభాషణ సాగదు. ఆ మిత్రుడి 
మాటలు తన నోట్లోకి తెచ్చుకుని అనూరాధతో వాదించాలని అనుకుంటాడు, 
కాని అనూరాధ అతన్ని . వాదించనివ్వదు. తనకీ ఉద్దేశాలున్నాయని చెబుతూనే 
తనకి వ్యక్తిత్వం. లేనట్లు నిశ్శబ్దంగా మాట్లాడుతుంది. వాదించడానికి ఇద్దరుం 
డొలి; అంతేకార ఆ ఇద్దరిమధ్య కొంత నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుకో గల పరి 

చయం వుండాలి! 

'అనూరాధతో ఏ విషయం మాట్లాడినా సంభాషణ ఎలాగెలాగో అయి 

చివరికి పాపకి "పేరు పెట్టడం అనే సమస్యమీద గింగిర్లు కొడుతుంది. ఈ పాప 
పేరు ఇప్పటిదాకా. తేలలేదు. ఈ పాప పుట్టడమే అనవసరం అన్నట్టుగా తన 
మనస్సు చీకటిలోకి ఉకోషంలోకి నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మెకి మాతం 

ఇదో సజీవసమస్య, అమ్మ "పీరు పెట్టాలా, అమ్మమ్మ పేరుపెట్టాలా, అత గారి 

పేరు పెట్టాలా అని ఇరవై నాలుగుగంటలూ సతమతమై సలహాలు కోరుతూ 

వుంటుంది, కంచి కామాక్షి, మధురమీనాక్షి, బెజవాడ కనకచదుర్గా' ఎవ ₹వరో 

కనదిడుతూవుంటారు ' కలల్లో, ఈ పాపకి తమతమ పేర్లు పెట్టించుకో వాలని, 
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“ఈ పిల్ల పేరు తరవాతపెడదాం, మళ్ళీ మన కిప్పుడప్పుడే పిల్లలు వద్దు” 
ఆని చెప్పాలనుకుంటాడు, “డాక్టరు దగ్గరికి వెళదాం” అని మొహమాటపడుతూ 

నిర్ణయించుకొనే వేళ కే; మళ్ళీ కొంపమునిగింది, 
ఫ్య I 

. “ఏమంటున్నాడు, మీ దేవుడు?” 

ఉదయం ఎనిమిదిన్నరై ౦ది, ఆదివారం రెండోసారి కాఫీ ఇంటిదగ్గరేగా 
పుచ్చుకొంటూ, పక్క నే నిలబడ్డ. అనూరాధని పలకరించేడు సన్యాసిరా జు, 

అనూరాధ స్నానంచేసి పూజ ముగించి నారచీరలోంచి మడతచీరలోకి 
ఇప్పుడే మారింది, అతని (సశ్నలో ఏదో హేళన వుందని స స్పష్టంగా కెలుసోంది, 

దొనికిసమాధాన౦ యిస్తే తను ఆ హేళనని అంగీకరించడం (పోత్సహించడం 

కూడా అవుతుందన్నట్లు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయింది, 

పెట పూర్తిగా కప్పుకుని అ|పయత్నంగా కిందికి చూసుకుంది, ఎత్తుగా 

వస్తున్న పొట్ట ఆకారం గమనించి అప్పుడే చాలామంది పుట్టబోయే బిడ్డ గురించి 

ఊహల. ఊయల లూపుతున్నారు. మగా, ఆడా?.... అతని వ్రేప్రాకసారి, చూసి 

“నేనన్నమాట బొధపశ్మేదా?” అన్న ధోరణిలో “ఈ మారైనా అబ్బాయి 

నిస్తానంటున్నాడా” అన్నాడు సన్యాసిరాజు, 

““ఇసాడంట, మిమ్మల్ని స్వయంగా అడ గమంటున్నాడు” అన్నది 

అనూరాధ, 'నోరకంట అతన్ని గమనిస్తూ, “నేనుసరదాకంటున్నాగా” అని 

స్ఫురించడానికి వీలుగా మొహాన చిరుననవ్వు తేలింది, 

“ఆశలు పెట్టి దండాలు పెట్టించుకుంటాడు. బెదిరించి, జబ్బులు తెప్పించీ 

లంచొలు వొసూలు చేసుకుంటాడు, మీ దేవుడు నిజంగా దేవుడేనా, లేక యేదైనా 

రాజకీయ నాయకుడి వాటమా?” 
క. 3 

అటి 9989 

“దండాలు పెట్టకపోతే యేంచేస్తాట్ట?” 

“దండాలు పెట్టక దైవాలు, దారీకిరారు.. .. వౌళ్ళ లారీలూ నీళ్ళ లారీలూ 

' బాగుచేసి డబ్బులు కూడ బెడుతున్నారుగా, ఏమాత్రం పోగుచేస్తారో చెయ్యండి. 

కట్నాలు, కట్నాలు పోసి చేద్దురుగాని అమ్మాయిల పెళ్ళిళ్ళు!” 

“అభ్బోసి! చారా కోరిక లున్నాయే, చిలక్కి!” 

ఉర్స్సీక్రు లేవాండీ కోరికలు?” 

గా 
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“ఎందుకుండప్లూ?కాని దండాలు పెట్టీ లంచాలు పోసీ నొ కోరికలు తీర్చు 

కోను,” 

“దండాలకి లొంగని దేవుళ్ళుదడిపింపులకి తొంగుతారా?” 

. “నేనూ లొంగను!” 

కాఫీతాగడం అయింది. గ్లాసుకింద పెట్టటోయాడు. దగ్గరగా వెళ్ళి అందు 

కుంది. ఆ చర్యతో వినయం శరీరంలోంచి మనస్సులో కెళ్ళింది. 

“ఈ ఒక్కసారికీ మీరు దండం పెట్టండీ-?” అని _పాధేయంగా అడిగింది, 

“పెట్టనూ, పెట్టనూ, పెట్టను.” 

“నామాట వినండీ___ మీరు అడిగితే తప్పకుండా అబ్బాయి వుడతాడు 

మనకి.... ఇద్దరు పిల్లలకంటె ఎక్కువ వద్దంటారుగా!.... అబ్బాయి పుడితే.... 

"ఊంసువ్వ్యు!” 

“ ... అబ్బా నే చెప్పను!” 

"ఆపరేషన్ చేయించుకుంటా నంటావు అంతేనొ?.... హు; అబ్బాయి 

పుట్టడం సంగతి ఒలావున్నా ఆపరేషన్ ఖాయమని ఎప్పుడో నిర్ణయమైపోయింది 

దేవుడు మొండివాడై తే మనిషి అంతకన్నా మొండి, శత మొండి! తెలుసా?" 
అన్నాడు సన్యాసి రాజు ఆమె చేతినున్న ఉంగరాన్ని చూపించి తనని చూపించు 

కుంటూ. 

“ఏం కాదు” అన్నట్లుగా తల అడించింది అనూరాధ. తనకిమా(తం 

అబ్బాయి అక్క_చ్లేదా?” అనుకొంది. ఆతని వేపు దొంగచూపులు చూసింది. 
ఈ క్స్ వాళ్ళింటికి పురుటికి వె శే ఏదో సాకుచెప్పి ఆపరేషన్ చెయ్యకుండా 

చూస్తారు. అందుచేత ఈమారు ఇక్కడే. గవర్న మెంట్ హాస్పిటల్లో నే;” 
స్త స ¥ 

నెమ్మదిగా కళ్ళు విచ్చుకుంటున్నాయి. 

అనూరాధకి కళ్ళు షిడకముందే మనను మేలుకొంది. మెలకువ రాక 
ముందే తెలివి వచ్చేసింది. చుట్టూవున్న జనాన్ని చూడక ముందే పొటమీద 

చేయివేసుకొంది........ అక్కడ మెత్తని చీరలేదు.... ఉవ్వెత్సుగా సొంగ 
లేదు... హాస్పిటల్ వారు కట్టిన ఏ(పన్ పుంది.... సర్దనమ్మ కుట్టిన కుట్లున్నాయి. 

“సరిగా కనలేక పోయానా?"” అనుకుంది. క్షణంలో సగం "సీపు గడవక 
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ముందె నాకు మగబిడ్డ పుట్టోడా లేదా అన్న (వళ్నతో గిజగిజలాడింది. పుకే 

ఉంటాడు. దుడుకుతనంతో ఆయనగారు వలతంపడికే మటుకు.... డెవంలో 

దైవంలేడా?.... పుకేవుంటాడు.... పుట్టి.... ఉన్నాడా?.... అమ్మో... అంత 

బరువుండేవాడు. నాయన!.... వాడికేమీ కాలేదుకద! 

ఆ(తుత తో కళ్ళుతెరచింది.... ఎదురుగా సన్యాసిరాజు... . పక్కనే వాళ్ళ 

నారాయణమ్మ త్త, ఆ మెచేతిలో పాప. ఏడాది "వెళ్ళినా పేరులేని పాప. 

“బాధగా ఉందా?” సన్యాసిరాజు ఆమె మీదికి వంగి అడిగాడుః ఎంతో 

"దయగా, మెల్లిగా ఆమెని స్పృశిస్తూ. 

తల అడ్డంగా వూపింది, చేతులు నెమ్మదిగా (పక్కలకు: తాపింది,.. 

నొవిడ్డ ఏడీ? సాకు మగబిడ్డ కలిగాడొ?.... కలిగిశే.... ఏడీ? ఈ. పక్క :శ్రాశీగా 

“ఉంచేమీి.... పశ్నలు “కళ్ళలో 'పవేశించి వేదన కన్నీళ్ళ రూపంతోః కన 

'బడీంది. 

"రెండు వేళ్ళు చూపాడు సన్యాసిరాజు, పక్కనే రెండు" తొ'జలుసన్నాయి. 

తటువేపు చూపించాడు. అతికష్టంగా "తల తిప్పింది అనూరాధ.... మసక 

మసకలుగా కన్నీరు... .. అసలేం కనబశ్శదు. 

“ఇద్దరు... ఇద్దరు పాపలు” అన్నాడు సన్యాసిరాజు, ఆమె కళ్ళలొ! ఆసం 

తాంబరపు "సలి నీడలు చిమ్మ శ్రతున్న అ్యజివులు ' చూచి. అపరేషన్ చేయించేసి 

_నందుకుఎశత మొండిగా చవ ర్తి రించినందుకు మొదటి ' సారిగా*బహుశా ఆఖరు 

సారిగా కూడా పశ్చాత్తాపపడ్డాడు., అంతలోనే “వింత ' మూర్ రత్వంలో పడిపోతు 

న్నాను? అని తన్నుతాను మళిదలించుకొన్నాడు. 

చేతులు జాపింది అనూరాధ. పాప నారాయణమ్మ చేతుల్లో ంచి వంగింది. 

నారాయణమ్మ వంగింది. అనూరాధ అందుకుంది. ఆంతలోనే బలం చాలక పక్క 

మీద పడేటట్లుగా వదిలేసింది. 

“పాప, చిన్ని, బుచ్చి” అంది అనూరాధ నిర్జీవంగా. నవ్వుతూ. “మ్ 

నాన్నగారు ముగ్గురికీ పెడతారమ్మా. పేర్లు... మీ “రంతాఊరూ సేరూలేని 

విడలు కారు....” % 
Ga , 

డేవుడు "చేసినమనుమల్లోరో మీ పేన్లేమిటి? రః 



(“జ్యోతి” మాసప్యతిక-ఆగస్టు 1964) 

చక 

“వాత్సల్యాది గుజోజ్జ్యలాం భగవతీమ్ వందే జగన్మాతరమ్.--” అని 

' మంచి [శుతిలో వినబడుతున్నాది కలెక్టర్ రమణకి జీపు దిగేటప్పటికి.__ 

ఉదయాన్నే పోలీస్ పెరేడ్ చూడ్డానికి వెళ్ళొస్తూవుంటే “టీకి పిల్చిన 

పోలీసు సూపరెంటుగార్నింాటీ అం పే జస్ట్ టీ; దట్వాల్ ! అని ఒక్క. నిమి 

షంలో వదిలించుకున్నా; బంగశళాకి చేరేసరికి పరిస్టితంతా తారుమారుగా కన 

బడింది.వరండాలో కూర్చునివున్న తాసిల్దారూ క్యాంపు గుమాస్తా మేం అప్పుడే 
నొచ్చేసేం సుమండీ అని చెప్పినట్లు నిలబడి నమస్కారాలు చేసేరు. ఇప్పుడు 

మాంచిశుతిలో వెంకకేశ్వర సుప్రభాతం పూర్తి పాఠం వల్లిస్తున్న శేషుని 

వదుల్చుకుని క్యాంపుకి సిద్ధం కావాలంపే అదంత సుళువుగా అయ్యేపన్గా కన 

బశ్మేదు. 

అయినా; వదలని ఆశతో నెమ్మదిగా హుందాగా అడుగులేసుకుంటూ 

పూజామందిరం వేపు వెళ్ళేడు. 

బూట్ల చప్పుడు విని శేషు యిటు తిరిగింది. “ఒక్క నిమిషం!” అని 

చనువుగా, మధురంగా నిర్భంధించింది. జిల్లా అందరిమీదా నిరాఘాటంగా పని 

చేసే కాఠిన్యం నిర్మొహమాటం శేషు దగ్గిర ఎందుకో మెత్తబడిపోతాయి. 

(పసాదం పుచ్చుకోందే టిఫిన్ ఊ సెత్తడానికి వీల్లేదు. అదీ ఇక్కడి రూలు, 

“ఒక్క. నిమిషం” అయిపోయింది. శేషు వచ్చేసోంది.. పళ్ళెంలో ఆరని 

కర్పూరజ్యోతి, కోసిన కొబ్బరి ముక్కలూ, తీరంతో నిండిన వెండిగ్గాసూ; 

నశ్ళేన్ని పట్టుకున్న పసుపు రాసుకున్న చేతులూ, ఆ చేతులమీదుగా వెళ్ళాడు 

తున్న తడి ఆరని జుట్టూ... 

రమణ కంగారుపడి సిగరెట్లు పారేశాడు. 

హారతి అందుకొమ్మన్నట్లు చేతిలో పళ్ళెం ముందుకి జాపింది శేషు, 

“థాంచ్య” అని కర్మకాండ ముగించి “పద” అన్నట్టు డెనింగ్ సేనిల్ మీదికి 

చూపించేడు రమణ. ఆ చేతిలో పసాదం వేస్తూ “బూట్లు విడిచేస్తే యేం?” 

అనకుండా పుండ లేకపోయింది శేషు. 
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కు ఇమవుతున్నాది, అవతల వాళ్ళంతా యెదురు చూ స్తున్నారు” 

శరా. మేం కూడా” అంది శేష చిరునవ్వుతో. | 

పెడు ఏంగులోంచి నటీనటుల్ని గమనించే (పాంష్టర్ణా నిలబడ్డ వంటావి 

డని కళ్ళతోనే పిల్చింది శేషు. “ఇదక్కడ పెట్టి; టిఫినేర్పాల్లు చెయ్యండి. 
బాబుగారు కాం పెళ్ళాల” అంది. 

“అన్నీ సిద్దంగా వున్నాయి తల్లీ, తమరు భోం చెయ్యడ మే తరుడాయి,” 

చేవిల్ మీద స్టీలుగి న్నెలో ఇడ్లీ: గాజుగిన్నెలో కొబ్బరిపచ్చడి; సీసాలో 

కారప్పొడి, చిన్న గిన్నెలో నెయ్యి; ప్లేట్లు, చెంచాలూ... 

ఆహారపాొ(కతకి' రెండుచేతులో నమస్కారంచేసి;మూళ తీసి పేటో ఇడీలు 

పెట్టబోయింది శేషు. 

చెయ్యి పట్టుకుని ఆపేశాడు రమణ. 

కన్హా"క్రేం నచ్చలేదు 

“తినకుండా నే?” 

“టిఫిన్ కాదు; నీ నిధానం” 

శే నవ్వింది “నా_..విధానమా?” 

“ఇప్పుడు నేనేం చేసే సీననిో 

6ఈస్టర్ర్. గాడ్స్ సీక్! నువ్వీ వేషం మా నేద్దూ శేషూ! సిన్ను చూస్తే 

అమ్మమ్మ జ్ఞ బజొపకం వొచ్చేసోంది!” 

“నేను బామ్మ పోలికేగా!” అని నవ్వింది శేషు. 
“జోక్స్ వెయ్యకు శేషూ. నేను సీరియస్గా మాట్లాడుపన్నాను! నీకిప్పుడు 

ఇరవై నాలుగేచ్ళుం పెళ్ళయి మూడేళ్ళు కూడా అవలేదు. ఈ పూజలూ పునస్తా 

రాలూ నోములూ (వతాలూ ఆచారాలూ అమ్మమ్మ రూల్ఫూ ఇవన్నీ నాకు పనికి 

రావు. నువ్వు నా భార్యగా ఉన్నంతకాలం కలెక్టర్ సతీమణిలా ఉండాలి; అంతే!” 

“తరవాత మాట్లాడుకుందాం లెండి. అవతల “వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నా 

రేమా” అని చెయ్యి ఏడిపించుకో బోయింది శేషు. రమణ ఆ చెయ్యి వదల్లేదు. 

“ఫరవాలేదు, ఎదురు చూడనీ. దే ఆర్ పెయిడ్ ఫరిట్. ఇదేదో ఇవా 

శేలిపోవలిసిందే. సీకిక్కడ మాటాడదామని లేకపోతే మేడమీదికి రా” అని 

చెయ్యి వదిలేసి, కుర్చీలోంచి వేచిపోయాడు రమణ, గోడ మీదున్న కాలింగ్ 
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బెల్ బటన్ నోక్కి: పరిగేట్లుకొచ్చిన డఫేదారుతో చె "ప్పిడు. “క్యాంపు మధ్యా 

హ్నం రెండింటికి” సి సిగరేట్ వెలిగించుకుని చకచకా మేడెక్కి పోయాడు, 

0... 0 0 

శేష "కూడా అతని వెనకాతలే మేడ మీదికి వెళ్ళింది, కౌని ముందు తన 

గదిలోకి వెళ్ళింది. పట్టుచిరలోంచి వాయిల్ చీరలోకి మారింది. “ఈ త డిజుట్టు 

చూ స్తె బతకనియ్యడు” అనుకుని నవ్వుకుంటూ; పై: పెన సీలింగుఫాను తిరుగుతుండ 

గానే సక్కసించి "పేవిల్ ఫాన్, గాలికూడా 'పెట్టుకు.౦ది, 

రెండు ఫాన్ల గాలికీ చిందర వందరౌతున్న జుట్టు అడ్డదిడ్డంగా యెగురూ 

మొహం మీద కితకితలు "పెడుతూవుం పే.చిక్కు దువ్వెన అటూ యిటూ నడి 

స్తూ చీందిర వందరవుతున్న ఆలోచనల మీద చిక్కుదు వ్వెని లాంటి దీదైనా 

ని చేస్తుందా అని తన్ని తాను (పశ్నించుకొంది. 

చిన్నప్పటి చిలిపితనం చెలాకీతనం ఏవీ, ఇప్పుడు? కాలేజీలో చదివి 

నప్పుడు ఆడ పిల్లల దగ్గిర్నించీ కళ్ళు తిప్పుకోలేని ఆకర్షణ తనది. ఈనిడ 

జోలికి సోకాడదురా నాయనౌ అనుకునేటంత విసురు. అవన్నీ ఇత గాడే 

పొట్టన బెట్టుకుని. ..మళ్ళానేమో నువ్వు 'అమ్మమ్మలా వున్నావంటాడూ? 

తన పది “హీనోయేట (పారంభ మైంది ఈ దండయ్మాత. శివాజీ బాబాయో 

పిన్నీ జెర్మనీ నించొస్తూ తనకి ఏవేవో (పెజెం'పేషన్లు 'తెచ్చేళు. .-అందులో 

ఒరటి....త శ్రాడుర్కునిత నెల్తా. వుంచోనని అద్దంలో చూసుకుంటూ వుంచే హటా 

త్తుగా అక కడి కొచ్చేసి “నికోసం రజని వొచ్చినటుంది శేమా” అని చెప్పి; 

అద్దంలో తననీ, ఇవతల ఠననీ చూసి; కోపంగా," “సార్రీ! అని వెళ్ళేడు, 

పెళ్లి కొడుకు అలిగినట్టున్నాడు?” -అని రజని అడిగి తే__“అవునే.మా 

& ee 

“ఏమి కే, 

బావకి; అడాష్ళ బట్టలు కట్టుకుంటూ వుంయే చూడ్డానికి సిగూ అంది తను, 

వి, ఎస్పి రజల, పేపరో పడనాడే పలెటూర్నించి వాళ్ళమ్మతో 'సహో 
బని ర డి గ ఖ 

వూడిపడాడు. ఫసుక్షాసని అందరూ అనుకున్న దె. “సి ప్లర్రీక్షేమెందాొ అంది 

అత్త, 
“పోయింద శక్తా” 

“నిజంగానే పోయిందా?ో అని కసిరేడు. 

ఆ స్ట్రాకి బాలో: యేమిటి! ఇంటరుఫ ఫస్టియర్ ఫేలయేేటంత మొద్దునికాన్లే." 

గా! 

5 0 0 
"నాకు మెడాస్ యూనివర్సిటీలో ఆనర్స్ చదవడానికీ ' సీటొచ్చింది. 

లు 

భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



ఎల్లుండి. వెడుతున్నా”నని చెప్పేడు: రమణ, ఆ 'ఈరవాత కొన్నాళ్ళకి, ఇంట్లో 
అందరూ వుండగా చూసి, | 

“జాన, ఈ రోజు పేపర్లో వేసేరు” అని నవ్వుతూ వెళ్ళింది శేషు 

“హాస్టల్లో ఉంటావా?” అన్నాడు. మేనమామ. 
“లేదు. నౌ (ఫెండు జీవరత్నం ఉన్నాడు కదాంఅతనికీ వొచ్చింది సీటు, 

ఇద్దరం కలిసి వాళ్ళ బంధువులింట్లో ఓ గది తీసుకునుంటాం, అతనేమో, వాళ్ళిం 

టిలో తింటాడు, నేను ప నేట్రల్లో తింటాను,” 

“నాకు మెడ్రాస్లో వె న మ్యనాధన్ ని అని ఓ (ఫెండున్నాడో యి. వాళ్ళింట్లో 

ఉండ కూడదు.నేను ఉత్తరం రాసిస్తానూ? నిన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటాడు! ళ్ 

భోజనం కూడా అక్కడే చెయ్యచ్చు.” స 

“*స్తార్రీ మామయ్యా, ఈ విషయంలో జీవరత్నం నేనూ ఓ చూట అను 

కున్నాం. అలాగే: చేస్తాం. నువ్వు ఉత్తరం రాసేవు.కదా అని ఆయనెవరో నాకు 

భోజనం పెట్టి గది ఇవ్వొచ్చుగా సీ; రెండేళ్ళపాటు ఆ అరవ్వాశ్ళింబో నేసు 

తిన్హేను.” : 

శేష ముందుకొచ్చింది “మెడ్రాసులో హోటళ్ళ వాళ్ళంతా శెలుగు వా వాళ్ళని 

కాబోలు. బావ వుదైేశం” అని పకపకా నవ్వింది. . 

“అది కాదు శేషా, నేనన్నది! నాలుగేళ్ళ ఈ వూళ్లో చదివి. మీ ఇంట్లో 

తిన్నంత సుళువుకాదని అలా అన్నాను.“ 

“ఫోసీ వోపని చెయ్యకూడదు” అంది. కమలమ్మ_లంే శేష తలి... 

“"అప్పుడనుకున్నట్టుగా పెళ్ళిచేసేస్తె ఇద్దరూ వెళ్ళి ఉండొచ్చుగా.” 

రమణ లేచి నిలబడిపోయాడు. “నో నో! అబ్ సర్ట్! ఇంతోటి. ఆనర్స్ 

చదువుకీ నాకొక గార్డియన్ ఉంటే తప్ప సాగదా" యేమిటి? పెళ్ళి అవుటాఫ్ 

కొశ్చన్ అయినా శేషుకి నేను తగను కూడాను. మొంట్నించీ" దాస్ చేసు 

వేరూ నాది వేరూనూ, కనక ఎవరైనా ఫారిన్ రిటన్డ్ని చూసి చేసియ్యండి, 

నాకోసం వెయిట్ చెయ్యక్కర్లేదు” 
శేషు గబుక్కున లేచి అవతలి కెళ్ళిపోయింది, 

“నువ్వు చెప్పింది రైటు కౌదల్లుడూ” అన్నాడు మేనమామ. 

చూస్తున్నానే, నువ్వేమో గడీకో సారి దాన్ని ఇంగ్లీషు మాటాడొద్దంటావ్వ, కష్టపడి 

బాట్ చేయించుకున్న జుట్టు పొడుగ్గా "పెంచుకుని వాల్డడ చేసుకోమంటావు. మహిళా 

కో తో ము యు. 
శో 

సీ పద్దతి మార్చుకో, 531 ద్ద 



సమాజాలూ మీటింగులూ ఇంగ్లీషు సినిమాలూ మానేసి ఇంచక్కా మొహానికి 
పసుపురాసుకుని ఆంగారు బొట్టుపెట్టుకుని రెండు చేతులకీ గాజులేసుకోమం 
టావు, అయిశే మాతం ఇవన్నీ చిన్నతనం సరదాలే కదు[టా?” 

0 0 0 
_ ఆనర్స్ రెండేళ్ళకాలంలోనూ రమణ మేనమామ ఇంటిమీదకి తొంగిచూడ 

లేదు. బి. ఏ. ఎస్. కి సెలెక్టయి (టెయినింగ్ అయిపోయేక మాతం ఓసారి 
వాళ్ళని పలకరించడం మంచిదవి అనుకుంటూ ఇంటికొప్తె తన ౧౪౦ట్లోనే 
(సత్యక మెంది శేషు. అదీ ఎలాగా, వ్యాసపీఠంమీద శాగవతం పుస్తకం పెట్టు 

కువ తల్లికి సత్యభామా కల్యాణఘట్టం వినిపిస్తూనూ! 

తామరసాత్తుడచ్యుతు డుదార యళోనిధి పెండ్రియాడె 
నానామను జేం్యద నందిత గుణస్టితి లక్షణ నత్యభామను 

ఉద్దాన సతి వతా త్వ్యనయధర్మ విచతణ తాదయా యశఃకామను 

సత్యభామను: ముఖద్యుతినిర్హిత సోమనయ్యెడన్ ___అన్న పద్యానికి 

(పతి పదార్థం తాత్సర్యం చెబుతూనూ! 

“హౌ బ్యూటిపుల్! వైట్ అనెక్స్పెనైడ్ 1” అన్నాడు. 
“తకం డికి నువ్వ్యాక్కం-డివె ఏటో మహా | ఇయినింగె వొచినటు!” 

అంది' శీను. వ్ ౮ | న్న 0 జ 

“నాకిప్పుడెన్నొచ్చో తెలుసా? లష్మీసోతం, విషసహ్మసనామం, భజ 

గోవింద శోకాలు, అన్నపూర్ణాస్త వం, ఆఖరికి వెంక చేశ్వర సుప్రభాతం రూడాొ 

అర్జాలూ తాత్సర్యాల్లో సహా (పెయినింగై పోయేను!” 
కన్పిం గా?” 

“నిజంగానే. ఈ వూరొచ్చి రెంజైెల్లయింది. ఐతే ఇవన్నీ వొక్క నెల్లోనే 
నేర్చీసేను.”. గ్ 

. “మా పొలాలూ అవీ చూసేవా, మరి?” అన్నాడు రమణ ఉత్సాహంగా, 
“చూజ్డా మరి? రేపు నువ్వు కోతలకో నూర్చులకో వెళ్ళి కళ్ళాల్లో 

కూచుంకే నాయుడుబావకి ఎంకి పట్టికెళ్ళినట్టు అన్నం .తీసుకురా వొద్దూ?” 
0 0 0 

అలా ఆలోచించుకుంటూ పాతజ్ఞాపకాలు తోడుకుంటూ అభిజాత్యం 
-ఓవేపూ ఉదాసీనత ఓవేపూ బాధపెడుతున్నా శేషు రమణ గదిలోకి వెళ్ళలేదు. 

.532 భరాగో నమ్మగ కథా సంకలనం 



“రే, శేమా! భోజనాలు చేద్దాం” అని రమణ పలకరిస్తే కూడా ఆమెకీ 

ఉత్సాహం రాలేదు.“నాతు భోంచెయ్యాలని లేదు” 

“పందుకనేం? ఉదయం టిఫిను కూడా తిన్లేదు, 99 

“నువ్వు మాతం తిన్నావేంటి? ఏవేవో జ్ఞాపకాలు.-_బాధగా ఉంది.” 
“అదంతేలే. నాకూ అల్లాగే. ఇంకచాలు గానీ పదం” 
“నన్నీపూటకి వొదిలేసి మీర 
“దేోంట్ వి సిల్తీ, మనకా స్వతంత్రం లేదు. మనం ఇల్లా ఓ పాటంతా 

యెడమొహం పెడమొహం అని ఈపాటికే బోలు గుసగుసలై పోయుంటాయి.” 

అని కాలింగ్ బెల్ బటన్ నొక్కాడు కలెక్టర్. రమణ, న్ 

“యస్ఫార్ 1” “వొస్తున్నానండి” Kk ఆయ,” అని మూడు కంఠాలు 

పలికౌయి. 

0 0 0 

"నువ్వలా మౌనంగా ఉంచే నాకు బావుండదు శేషా. నేచెప్పింది ఆలో 

చించు. ఈ జిల్లాలో ,కలెక్షర్ సతీమణి మహిళా సంఘానికి అధ్యక్షురాలుగా 

ఉండడం ఆచారంట. నీ మౌనం చాలా విమర్శకీ అవకౌశం యిచ్చింది” 

“నాకలాంటి వాటిమీద నమ్మకం లేదు” 

“ఒకస్పుడుండేదే కద.” 

“ఇప్పుడు లేదంటున్నాను కదాలొ 

“అదికాదు శేషూ. నువ్వు పొడి పొడిగా మాటాడకు. తేల్చెయ్యి అటో 

“అంచు? నాకు ఛాయిస్ ఉందిటా?” 

“అఫ్కోర్స్. లేదు!” = 

“ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడూ లేదు” అంది శేషు. “మంచిగానీ చెడ్డగానీ, 

నేను నమ్మనీ, నమ్మకపోనీ, నువ్వు చెప్పినట్టల్లా చేసీడ మే నా కర్తవ్యం. 

స్టూడెంట్ గా ఉండి మా నాన్నకి కాబోయే అల్లుడిగా ఉన్నప్పట్నుంచీ నువ్వే 

అధికారం చెలాయిస్తున్నావు.నే నెలావుం టే సీకు భార్యగా ఉండడానికి తగుదువో 

అన్నీగీతలు గీసి సె'పైేవు. సీ అభిరుచులు కాపాడ్డం కోసం మావాళ్ళూ మీవాళ్ళూ 

స్టితిమంతులే అయినా అన్నీ వొదులుకొని పాతకాలపు నగలూ సిద్ధాంతాలూ 

మోస్తున్నాను. 9 

“ఆయామ్ సారీ శేషూ. శెరిబ్రీ సారీ, అస్పటిలో నేనిలా పెద్ద బాధ్యత 

గల వుట్యోగానికి వస్తాననుకో లేదు.” 

సీ పదతి మార్చుకో . 533 
థె 



| “రె సే బావా. కౌని చిక్కల్లా ఎక్కడొ చ్చిందం"ే ఆరో జుల్లో నన్ను 

నువ్వు మారమన్న ప్పుడు ఒక్కసారిగా నాగరీకం వొదిలేసి పొతకాలానికి వెళ్ళి 
పోడం కష్టం కదా, కష్టమైన పని చేస్తున్నానని గర్వంతో మారేను, ఆలా అని 

నన్ను అడుగడుక్కీ. మారిపోమనడం న్యాయం కాదేమో అనిపిస్తుంది. పోసీ 
నేను నిన్ను కొంచెం మా్చాలనుకుంటే నువ్వు మారుతావా? అది' చెప్పు.” 

“సమంజసం అయితే తప్పకుండా మారాను. దానికేం ఉంది?” 

“నువ్వు ఇంటిలో వున్నప్పుడు, నునిద్దరం ఏదైనా బంధువులింటిలో 

శుభకార్యాని కెళ్ళినప్పుడూ పంచా లాల్చీ వేసుకోమన్నాననుకో. వేస్కుంటావా? 
ఇట్ లుక్స్ సోఫన్నీ[!” 

" ఈం్పల్రా ంే ఎలాగ. పరిస్టీతులు చూడాలి గదాశి 

“అంతెందుకు? ఇంకోటి చెప్తాను చూడు.నిన్నేదో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నా 
నని అనుకోకు. మనిద్దరి మధ్యా జరిగేదే చెపాను___ఆరోజు, అంపే మన 

పెళ్ళయిననాడు రాతి, నువ్వు నా దగ్గిరిగా వొస్తే నీ నోరు సిగరెట్టు వాసన 
వేస్తోందని _ముద్దుపెగాకోనివ్యలేదు, నేను: ఆవేళ నిన్ను కోరిందే శా మొదటి 
కోరిక, నీక్కావల్సిన ...0గా నన్ను మూసలో పోసి తీర్చుకున్నావు కదా, 
వెంటనే ఈ అలవాటు మా నెస్తావని గర్వంగా అనుకున్నాను, ఒక్కసారిగా 

ఎలా మానడం, _కమంగా___అని తప్పించుకున్నావు. పదేపదే అడిగి నిన్ను 

విసిగించడం నాకు మొహమాటంవేసి వొదిలేనినందుకు నువ్వు నామాటని మర్చే 
పోయేవు. ఆఖరికి. నీకు గుర్తుండకత స్పదు కదా... ఓసారి మనం మైసూరు 

వెళ్ళేం. అక్కడ సినిమాహాల్లో నువ్వు సిగ రట్టు కాలుస్తూవుంటే నువ్విక్కడ 

కరెక్టరని తెలియక గొడవచేసేరు, నాకు కష్టమనిపించి “పోనీ మానెయ్య 
కూడదా” అన్నాను. ”టేకిట్ ఈజీ” అన్నావు నువ్వు. 

రమణ దీర్హంగా నిట్టూర్చాడు. టిన్లోవి, సలి సిగిరెట్లన్నీ పోగు 
చేసి సకన్ పేపర్లో వేసి లై టర్తో మంట చేసే లెటర్ని చెత్తబుట్టలో 

వేసేడు. “ఐమ్ హారీ శేమా * అని ఆమె కటల రెండూ పట్టుకున్నాడు, 

Ea పాతి వత్యం ఎన్నాళ్ళులే” అనే చవకచారు వెక్కిరింపు శేషకి 
నోటిదాకా వచ్చింది. కాని రమణ నిర్ణయంలో బలం ఆమెకి తెలుసును.అంచేత 
వీ చేతుల్ని పెకెత్తి ముద్దు పె పెట్టుకుంది. 
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(“యువో మాసష త్రికాదీపావ? 1972) 

' PU 

@ 

మ తో తను ల 

శివాయ విప ష్టురూవా యె 

“అరవై నాలుగు 'మందొచ్చేరు, ఇంటర్ వ్యూకి” అన్నాడు రాముచంచయ్య 

షర్టువిప్పి వంకెన తగిలిస్తూ. 

జానకి మొగాన నిరాశ పులుముకుని చూసిందంతే. 

అరవై నాలుగు మందిలోనూ అరుగుర్ని యేరేరు, ఇంటర్ వ్యూ చేసిన 

బోరు” అన్నాడు రామచందయ్య. ఈ మాటు చిరునవ్వుతో తల మెగరేసి.' 

“అంటే యాఖభె ఎనిమిదిమంది పని గోవిందా అన్నమా సేనా?” 

“అన్న మాటేమిటి, ఉన్నమాటే! ఇంకా ఇప్పుడేం చూసేవు, మళ్ళీ ఈ 
ఆరుగుర్లో వొక్కణ్నీ యెంచాలి. అప్పుడు ఇందులో ఐదుగురిపని హరేరామ 

హరే డల్లా!” 

శఅదేం?” 

“ఉన్న ఖాళీ ఒక్కతే కదుపే!” 

జానకి కేం తోచలేదు. అడగవలసిన (ప్రశ్న గొంతుకలోంచి ముండకి 

రాళ మీంగుడుపడక వక్కలా బాధ పెట్టింది. 

రామచంద్రయ్య గట్టిగా నవ్వాడు. కను వ్వేమిటనుకుంటున్నావో 

'ప్పేదా?” అన్నాడా మె బుజంమీద చెయ్యేసి. 

“నే 'నేమిటసుకుం టే యేమిట్లాభం” అంది జానకి, నిరుత్సాహం అంతా 

వొలకటోసి చూస్తూ, నిలబడ్డపాటుని (పగల్భంగా నవ్వుకుంటూ గర్వపడుతూ 
(పేమ కురిపిస్తున్న మొగుడితో మాటాడ్డానికొక ధోరణంటూ దొరకలే దామెకి. 

“లాభమున్నా లేకపోయినా సరే ను వ్వేమనుకుంటున్నావో చె ప్పెస్తు 

న్నాను. ఇంతా -హెవరాబాద్ దాకా వరీక్ష కెళ్ళి ఇంటర్ వ్యూకెళ్ళి మౌ ఆయన 

గారు మా నాన్నగారి దగ్గరికెశ్ళేరో లేదో! ఒక్కసారి మామగారూ అని పలక 

నె స ఈ వుద్యోగం మా ఆయనకి రాకుండొ పోతుందా అని అనుకుంటున్నావు 

న్ా . 

_తెల్లబోయింది జానకి. ఆమే అనుకుంటున్నది సరిగ్గా అడే. 

శివాయ విష్ణురూపాయ కేవ్ 

అంతమే మొ 



“కొని మీ నాన్నగార్ని పలకరించకుండా, ఆయన్ని చూడ కుంథా, కనీసం 

ఫలానా ఆయన మా మామగారు సుమండీ అని చెప్పుగోకుండా అరవై నాలుగు 

కందిలోంచి ఆరుగుర్లో వొచ్చిపడ్డాను, తెలుసా!” అన్నాడు రామచం('దయ్య 

కర్చంగా. 

“ఆ పట్టుదల మానేసి ఆయన దగ్గరకో సారి వెళ్ళొస్తే ఈ చివరి వడ 

పోతతో కూడా “దిక్కంలోంచి కిందరాలి పోకుండా బంగార్గాం టీ వుదోోగం మీ 

కొస్తుంది. మనకిది జీవన్మరణ సమస్య. ఆయన జరిఫోన్లో పిల్చి గోరుతో 

మీటిశేచాలు అంతా గుప్పప్గా సక్రమంగా జరిగిపోతుంది.” అని చెప్పాలనుం 

టుంది జావకికి చెప్పడానికి స్వతంత్రం వుంది. చనువుంది ఆవసరంవుంది, 

ఆధికారం కూడా వుంది, కౌని అలా చెప్పిన మీదట అలా చెయ్యకపోడానికి 

ఆయనకీ అవన్నీ వున్నాయే మా! 

ఈ వుద్యోగం కోసం (పయత్నించడానికి తల పెట్టిన దగ్గర్నుంచీ అస్నీ 

సక్రమంగా జరగం అంటూ బెదిరిస్తున్నాయి. అడొవరొటయిజు మెంటు ఈయన 

కంటికి ఆలస్యంగా అవుపడ్డది. అప్లికేషన్ ఫారం తెప్పించడానికి వాళ్ళకి రాయ 

డానికి మైమ్ శేకజోతే హై(దావాదులో ఎవరో (ఫ్రెండుకి టెలిగాం మనియార్డర్ 

చేసి తెప్పించేరు- ఛలానా కట్టడానికి పదిరూపాయలు అప్పు దొరకడం నడ్డు | 

సమన్య అయిపోయింది. వాత పరికకి ఇంటర్ వ్యూకి రెండుసార్లు “హైద్రాబాదు 

స్వంత ఖర్చులమీద వెళ్ళి రావడమయింది. ఇప్పటికీ ఉద్యోగ "'పయత్నపర్వం 

పర్వతమై రెండు వందల రూపాయల అప్పు చూపెడుతోంది. 

చివరికి మిగిలేవి [శమాఖర్చులేనా? 

- “బంగారప్ప శ్శేనికయినా గోడచేరుపు వుండాలికదండీ” ఆంది జానకి 

వేదాంతిధోరణిలో యెటోచూస్తూ, 

“నేను బంగారప్పశ్ళిం అయినా కాకపోయినా మీ నాన్నగారికి గోడ 

చక్కని వుపమానం” అని నవ్వి దూరంగా వెళ్ళేడు రామచంద్రయ్య. 

' జానకి మనసు చివుక్కుమంది.... గోడ లక్షణాలు కొన్ని నాన్నగార్లో 

లేకపోలేదు... 

ఎమ్మే ఫస్టుక్షాసు, రామచందయ్య. ఎలెల్బి చదువుతూ ట్యుటోరియల్ 

కాలేజీలో పనిచేసేవాడు. గోల్డు మెడలిస్టు. ఆస్తే అంతస్తూ లేకపోవచ్చు, కులం 

గో(తం ప్పంది. వెనకాముందూ ఎవరూ లేకపోవచ్చు. వలువా విజయం 
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' వున్నాయి. అరటిపండు వొలిచి చేతీలోపెడితే తినడౌనికిం 

'“వుండదుం 

కా వేనా ఆడు గ 

యన “పొఠం' చెబితే" విద్యార్ది బోధపరచుకో లేకపోవడం ఆంటూ 

ఈ పెళ్ళి నాన్నకిష్టంలేదు. ఇంట్లో ఎవరికీ ఇష్టంలేదని దజాయించేయ, 

అమ్మ చెయ్యాసరా' యిన్వక బి పోతే అయన కౌళ్ళకిందవడి తన ఆత్మ సరిగ్ 

ఫోయేశే దేం 

కూతురు వుందని జ్ఞాపకం వుండి, దానికొక మొగుడున్నాడని, వాళ్ళిద్దమా 

కలిసి అనో ్యిన్యంగా స్నేహంగా వుంటున్నారసి గుర్తులేనట్టు (పవర్తిసాడు. శః 

పెళ్ళిఅయిన రెండేళ్ళలోను మూడుసార్లు ఆయన్ని కలుసుకోడం జరిగింది 

మొదటిసారి: ఈ వూరికి ఆయనగారు క్యాంపువచ్చారుట. ఎవరో కలెక్షరాఫిసు 

వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారుం అమ్మాయిగార్ని రమ్మన్నారని జీపుపం పేరు. ఆహ్వా 

. నంలో. ఆప్యాయత లోపించడం బహిరంగంగానే కనబడింది. వెళ్ళలేదు,సాయం 

కాలం బజార్లో ఆయనో వెళుతూ వుంటే వెనకాల కారుహారన్. తలతిప్పిచూ సే 

నాన్నగారు. పక్కన అల్లుడున్నాడన్న సంగతి నాకు కనబడ నేలేదన్నట్టుగా 

రెండు నిమిషాలు. మోటాడారు, కారుదిగి. “ఆయనకి నా సంగతి జ్ఞాపకం ౩ వయం 

"నీకూ లేదేం!” అని రామచ౦(దయ్య----సర దా కే___అన్నాడు. కాని. ఎంత గాయ 

పడింది, గుం డె! 

కాస్ మేటు అరుణ పెళ్ళి రాజమం, డిలో జరిగింది. ఒస్తేనే కాని ని షీళైవనీ 

వాళ్ళతో బాటు. కౌర్లో తీసుకుపోయింది. అక్కడికి మొగపెళ్ళివారి తరపున వచ్చా 

“రుట. నాన్నగారు." 'పెళ్ళికొడురు తండి నాన్నగారి దగ్గర జాయింటు బు సెశైటరి 

"అక్కడ ముఖాముఖీ రామచం[దయ్య వచ్చాడా అనిగాని, రాలేదా అనిగాస 

అడగలేదు. అతని ఆరోగ్య సంపాదన స్థితిగతులు... ఏవీ భోగట్టా చేయర... ! 

మూడో సారి; శ్రీకాకుళం కలెక్టరాఫీసుకి తణిఫీ కళుతూ *వాళ్తేరులో 

నార లు అరగంటాగుతుంది. వచ్చి కనపడు” అని కార్డు రాసేరు. వెళ్ళటాడ 

దనే అనుకుంది. రామచందయ్య బలవంతంగా నిటీవచ్నెక్కిం సంపేడు, 

అప్పుడూ అంతే. 
కి శీ జ్ ప a క! న్ శీ . os జడే 

ఆయనగారు ఆఫసరయిటె ఈయనగారు ఆయనకి అల్లుడు. అల్లు? 

కారణం చేత జులుంచెయ్యడం చేతకాదు. కాని ఏదోబలం.-- పక్షి స్వాతం 

త రం కౌ వచ్చు. ఆబలంతో ఆయన్ని ఈయనొ సిర్హక్ష్య్యంగా న చూసూ పచా" 
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ఈ ఒక్క-వేపు నుంచి అలక్ష్యం ' అవమానం మినహా ఈయన _ జీవితంలో 
ఎక్కడా ఆంగుళం' మేర చిరుగులేదుం ఒక్కనాడు దుఃఖం, చీకటి, మౌనం 

ఉదాసీనత లేవు... పాతబడివ ఈ యింట్లో స్థిరమైన సంపాదనా శాశ్వత మైన 

వుద్యోగం లేవన్న చింత లేకుండా ఈ రోజులన్నీ ఇలా హాయిగా గడిచిపోత్రు 

స్నాయం పే దానికి కారణం ఈయన గొప్పతనం చాకచక్యం సంస్కారం కావా! 

“మీరొక్కరు మడిగట్టు కూర్చుంకే సరిపోయిందా! మీరు చెప్పిన ఆరు 

మందిలో మిగతా ఐదుమంది ఏ మినిస్టర్నో స్మెకటరీనో ఆశ్రయించి ఈ 
పుదో్యోగం సంపాదించుకునే (సయత్నాలు చెయ్యడంలేదని మీకెలా తెలుసు? 

మా నాన్నగారు కాకపోతే మరొకరు. మీరీ చివరివడపోతలో కిందికి దిగి 

పోకుండా చూసే బంగారుతండి మరో మహానుభావుడు... ఎవర్నో ఆ 

యించడం మంచిదేమోనండి” అంది. చివరికి ఉండలేక, అతను బయల్రేరుతున్న 

సమయంలో జానకి, 

=” “ఇలాంటి వడపోతలు ఎన్నొచ్చినా సరే నేనలాంటి పనిచెయ్యను” 
అన్నాడు రామచందయ్యః, 

9 9 0 

గవర్నమెంట్ స్మెకటరీ నారాయణరావుగారి విజిటర్స్రూమ్లో "ఒంట 

రిగా కూర్చున్నాడు రామచం(దయ్య. “అయ్యగారు విజిటర్స్ అందర్నీ చూీసి 

లోపలి కెళ్ళి పోయారుచాఖూ. భో జనంచేసి వస్తారు కూర్చోండి?” అని అటెండర్ 

తాను చెయవలసిన మర్యాద చేసేడు. , 

పక్కగదిలో అత్తగారూ, మామగారూ మెల్లి గా మాట్లాడుకుంటున్నారు, 

వినబడుతూనే వుంది. కాని ఆ గదికీ ఈ గదికీ మధ్య మందమైన దుప్పటితెర. 
మా మధ్యని తెరలాగే ఉంది.మా మధ్యనీ తెర ___ అనుకున్నాడతను. తెరలా 

తనని మరుగుపరుస్తున్న సమకాలీన (పపంచంలోనిపోటీధోరణి తెలుసుకుని__ 

కాంపమెజ్ తెరలోంచి. 

“చీట్రీరాసి ఇవ్వండి బాబూ, తమ పేరూ ఊరూను. అయ్యగారికి చూపి 
సాను’ అని నిశబ్దంగా సూచించాడు అఆజెండరు. 

“ఆయనంతట ఆయనొచ్చిచూస్తే పలకరిస్తాను, లేకపోతే నాదార్ని నేను 

పోతాను. అంతేకాని చీటీరాసి పంపుకునే అవసరంలేదు” అన్నట్టుగా బిగిసి 

పోయి కూర్చున్నాడు రామచందయ్య.వద్దని అ పెండర్కి సంజ్ఞచే సేసి. 

ఫోన్ గణగణ మోగింది 

క. భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“హలో. అత్తగారందుకుంది ఫోన్, “నమస్కారం... నేను వారి 
మిసెస్ని మాట్లాడుతున్నాను .... ఆయనా?.... ఇప్పుడే ఎక్కడికో బయళ్చైరారు.. 

ఆఫీసు కే అయు్యుంటుంది.... కారుదాకా వెళ్ళుంటారు; పిలవనా? 

సంభాషణ ఆపేసి ఫోన్మీద మూత పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది “మినిస్టర్ 

(పకాశరావుగారి పరసనల్ సె కటరీట.) 

కషద్రప్రో ర్రు__) అన్నాడు నారాయణరావు, 

“హలో. సరే.... ఆ6.... అయిదుకాగానే వచ్చేస్తారు. ఆఫీసుకి రింగప్ 

చెయొ్యచ్చు-థాంక్సు” అని సుందరమ్మ ఫోన్ పె'పేసినట్లు ధ్వనివినపడింది* 

“శకేండిడేట్లారుగురు; రిక మెండేషన్లు పదహారూను!” అని విసుక్కున్నాడు 
నారాయణరావు. *వెధవదేశం, వెధవ మనుషులూనూ!” 

బూట్లచపస్పుడు. 

వెళిపోతున్నాడు. వెళి పోయానని చెప్పేసిన కర్కోటక చక్రవర్తి 

నారాయ్మజావు ఆఫీసుకి నిజంగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు. 

అవేపునుంచి దారుంది. అలా గది దాటి, వరండాదాటి, కొరుదాకా 

వెళ్ళిన చప్పుడు. 

.  అటువేపు కూడా దట్టమైన తెరే_ 

కారు తలుపు తీసిన చప్పుడు. 
“ఎవరు? ఇంత సే పేం చేస్తున్నాడు? వాడికి బుద్ధిలేకపోతే సీ బుద్ధేమైంది? 

వెళ్ళి పేరు కనుక్కురా!” గద్దింపు. 
బహుశా అ టెండరు___విజీటర్స్ రూమ్లో ఎవరో (ఉండిపోయారని 

చెప్పుంటాడు. అయినా ఎంత పెడసరపు మాట! ' 

తెర ఒ _త్తిగిల్లింది..అందులోంచి అటెండర్ మొహం కనబడ్డది. 

“రామచంద్రయ్య? అన్నాడు రామిచందయ్య; కూర్చునే. 

* రామచం[దయ్యగారంట, బాబూ. 

“రామచం[దయ్యాలేడు, భఖీమచం[ దయ్యాలేడు అవతలికి పొమ్మును 

గద్దింపుతో కారుతలుపు మూసినచప్పుడు. 

కారు బయల్దేరిన చప్పుడు. 
మ్ తెర ఒత్తిగిల్లింది. 

ఫీసుకి దయచెయ్యమన్నారు బాబూ,” అన్నాడు అపెండరు, 

స్ 
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ఎమీ. రావణాసురుడికన్నా నువ్వే నయం” అనుకున్నాడు రామచం_దయ్య 

నీ చిం 

దేముడిన్వని. వరం తానే యిచ్చేసిన పూజారిలా అబద్దపు ఆశావీజం. వేసిన 

అబండరు. తెరకో సక్క ఒ త్తిగిలి. నిలబడి.. శెరనో పక్కకి ఒ త్తిగిల్లించి పట్టు 

కుని "రూపాయి విలువగల చూపు చూస్తూ చెయ్యి జొ పీడాలేదా ఆ అన్నంత అను 

మానంగా గాల్లో పెట్టాడు. 

ఆఫీ. గరించి ఫొరపా-టు పడ్డాను, నీకన్నా మీ రావణాసురుడే. నయం," 

అనుకొంటూ. తెరదా కుడు రామచం(దయ్య. 

గబగబా నడిచి కాంపౌండున్నూ, దానే సేడతను. 

అక్కణ్ణుంచి వొక్కసారి అనుకోకుండా తలతిప్పిచూసేడు.. అత్తగారు 

గుమ్మంలో నిలబడివుంది. సక్కని అండర్ నిలబడున్నాడు. 

తలతిప్పి. ముక్కుసూటిగా. నడిచేడు, రామచం[దయ్య. 

అబండరు పరుగెత్తుకొ స్తున్నట్లు, అతని కళ్ళు ప పసిగట్టాయి. 

, “మీరు రెండుసార్లు గెంటేశారు... .అనాలనిపించింది కసిగా. ఈ పతనం 

నాదికొదు. మీ గర్భవాసోసిదే... .అంచేత మీదేనూ.” అనుకున్నాడతమ, తన్ని 

వోదార్చుకుంటూ. “ఇంక మీరు నా దగ్గరికి. రావాల్సిందే కాని నేనై మీ దగ్గ 

రకి రావడం కల్లోమాట, 9 

or 0౦. 0 

ట్యుటోరియల్ కాలేజీ గెస్టురూమ్లో నిద్రపోతున్నాడు రామచంద్రయ్య, 

తలపు: దబదబా, చప్పుడైతే నిద్రలేచాడు. 

తలుపుతీసి, ఎదురుగా నిలబడ్డ అ త్తగార్ని... చూసి నిర్హాంత పోయాడతను. 

“నమస్కారం, దయచెయ్యండి” అని తప్పుకున్నాడు. 

మామగారం-కే .కోపమూ, అసహ్యమూనూ అతనికి, 

“వాడొక దగుల్బాజీ: దగాకోరు! పూటకి రికాణాలేని పుండాకోరు! 

పగటిపూట , ట్యుటోరియల్: కాలేజీ,. ,రాతతి ఎలెల్సీ అఘోరిస్తున్నాడు. నా 

బంగళాలో అడుగు పెడ్డానికి వాడికి తాహతులేదు.. దా. కూతురు. ఎలాగో వాడి. 

మాయలో పడ్డాది. వాడికి వుద్యోగం యివ్వడంవల్ల మీరు, నేరంచేసినట్టు నేను 

భావిస్తున్నాను. 3 అన్నాడాయన, తన ఎదురుగా, పబ్లి గా తను. పనిచేసిన రః 

ట్యుటోరియల్. కాలేజీ (పిన్సిషాల్ కమ్ ఫొ్య్రయిటర్. 'రామనాధంతోక, ఆనాడు. 
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. గవర్న మెంట్లో సెకటరీ అఖండ (పజ్ఞాశాలి; కర్కోటకుల్లో కర్కోట 
కుడూ అని, ఆయన నోటికి జడిసి, నోటి కంపుకి జడిసి; రెండునెలల్లో ఎలెల్సీ 
పరీక్షలున్నాయి, అంతవరక్రై నా ఆగవయ్యా అని మొరెట్టుకున్నా వినిపించుకో క. 
వెంటనే తన వుద్యోగానికి స్య సి చెప్పేసేడు, రామనాథం, 

ఆ రెజ్లెల్లూ తనుపడ్డ అవ_స్ట వర్ణనాతీతం, దానిక్కా రణం ఆయిన 
అలొంటి మామగారి మీద ఆసహ్యంకాక మరేం పుడ్తుంది. , 

కాని ఆ బాధంతా నయమైపోడానికీ, మర్చిపోడానికీ అత్తగారి సాయమే 
కౌరణం. ఆవిడ అ మోదము[ద్ర, చెయ్యి ఆసరాలేకపోతే జానకి తనతో రాడా. 
నికే వీలుండేదికాదు. పె కేమో, నువ్వు (పొజ్జిరాలిని, నీకు నా అర్జేమంటుంది; 

అది అన్యాయం అని కూతుర్ని దువ్విన ప్రే దువ్వి, జానకిమీద సి.ఐ.కీల్ని 

పెట్టింది ఆయన కాదూ! అయినా, అనుకున్న చోటికి, అనుకున్న చోటికి తెచ్చి 
అ త్తగారే తనకి జానకిని అప్పగించింది. ఎంత అసహ్య పడ్డా ఎంత మొహమాట 

పడ్డా, ఆవిడ అరో జు. స్టైషన్కి. తెచ్చిన ఆయిదు వందలరూపాయలూ, జానకి 

బంగారపు వస్తువులూ తమకి. ఎన్నాళ్ళో అదునుకి, రాడం రామచం(దయ్య 

నురచిపోలేని. విషయం. ఆవిడకి. మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుగ్లోవాలని,. 
చేతులారా. నమస్కారం. చేద్ధామని ఎన్నిసార్లు (ప్రయత్ని సె అన్నిసార్లూ. శ 

రోవణాసురుడే. అడ్డం వచ్చేసేడు. ఇవాళ అతగాడు. అంత ఆవమానకరంగా. 

మాట్లాడి వుండక పోతే.అ త్తగార్నోమాటు పలకరించి వచ్చేవాడే.. ఆయన్న 

అన్నమాట తక్కువ మాటగాదు. 'రామచందయ్యా లేదు, ఖీమచంద్రయ్యా 
లేదు అవతలికి పొమ్మను!” తనపేరు తెలిసే అన్నాడు. దాంట్లో. సందేహం 

_లేదు;[కూరుడు!___ అని.కసిగా అనుకుంటూ మొహం ముడుచుకుని కూర్చు 

న్నాడు రామచం[దయ్య.. , 

“ముహమేనా చూపించకుండా వొచ్చేసేరు. అంత పరాయివాళ్ళం అయి 

పోయామా?” 

“అవతలికి బొమ్మను! అని కసిరేసిన అత్మీయులకి మొహం చూపించడం 

యెలాంటిదో నేనింకా (_యినింగవలేదు.” 

“ఆయన కసిరేశాడనుకోండి. నేను కబురుపెట్టానుగా... . అయినా, 

ఆయన మీరని తెలిసే కసిరేసేరనుకుంటున్నారా?.... ఏదో తొందర్లో ఆఫీసుకి 

వళిపోతూ. ఆయన సంగతి మీరెరగంది కాదుకదా!” 
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“కొద, మీరాయన్ని వెన కేసుకు రానక్క-ర్లేదు.... ఆయినా అంతకం“ే 

)క్కన గౌరవం జరుగుతుందని నేను ఆశించనూలేదు.... అంత గరళం కడు 

పులో పుంచుకున్నాక మీరు కబురు పెట్టినా నా కాళ్ళు వెనక్కి తిరగలేదు... 

అది నొ తప్పయితే మన్నించండి,” 

సుందరమ్మ మాట్లాడలేదు. 

“మీరంటే నాకు భక్తే. గౌరవమే, కాని ఎస్పటికప్పుడు మీతోకూడా 
నిష్కర్షగా నే కరినంగా నే మాట్లాడవలసిన దుర దృష్టంలో పడిపోతున్నాను. దాని 

క్కూడా మీర్నను క్షమంచండి. 

“మనం ఎవరంకూడా ఒకర్నొకరు క్షమించుకో గల కాన్నత్యం పొంద 

లేదే మోలెండి,.' అంది సుందరమ్మ. 

“కావచ్చు.” 

“కులాసాగా వున్నాం, ఫలానా చోటున్నాం అని ఉత్తరం రాయడం 

కూడా మానుకున్నారు. హైదరాబాదుకి ఎన్నిమాట్లువొచ్చుంటారో___ కనబడ్డం 

పోయింది, కనీసం “ .౨ఫోన్లోనెనా పలకరించరాదా?....ఇది మీకు స్యాయంకాదు.. 

చదువుకున్నవారు; సంస్కారం గలవారని మా అమ్మాయి మిమ్మల్ని నమ్ము 

కొని మీతో వొచ్చేసింది. ఏడో పెద్దవాళ్ళం మాకుండే బలహీనతలు 

మాకుంటాయి, ఆవి గాయాలూ. (వణాలూ అయిపోకుండా చూసే బాధ్యత మీకు 

మాతం లేదా?” అని కళ్ళొత్తుకుంది సుందరమ్మ. 

రామచం[దయ్య మాట్లాడలేదు. 

సుందరమ్మా కాసే పేమీ అన్లేదు. 
మళ్ళీ ఈ నిశబ్దం ఏ దూరాలు తెస్తుందోనని ఇద్దరూ ఆల్లాడిపోతున్న 

సమరూంలో సుందర మ్మే సంభాషణ ఆరంభించింది. ఆదీ ఎలాగు... 

“ఎక్కడ వున్నారు; విశాఖపట్టణంలో నేనా?” 

“అవృవండి"ి 

“ట్యుటోరియల్ కాలే జేనా?” 

అవునండి 

“పాపాయి కులాసా?” 

“అవృనండి” 

“ఫ్ర దేనా విశేషం.? 
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ఆచ్చిచ్చీ అచేం లేదండీ,” 

“పన్లూ అవీ చేసుకోగలుగుతోందా? నేనేమీ మప్పలేదు. గారంచేసి పొడు 

చేసేను, దాన్నీ.” 
“అవసరం ఆలోచవకి ఆధారమండి....అయినా ఏం పెద పనుంటాయని? 

.... ఇద్దరం !.... ఇద్దరికీ వ్యాపకాలున్నాయి. కలిసి వెళపోతాం?. కలిసి పనిచేసు 

“వ్యాపకాలా? అంటే, ఎక్కడన్నా పని చేస్తోందా?) 

“పవి కాదండి. బియ్యే చదువుతోంది.” 

“కానే జ్రీకెశే.?, 

“ఆహా! కాలేజీకెళ్ల, ఏం, వెళ్ళక? అంతకన్నా పెద్దవాళ్ళు నాదగ్గర 

ట్యుటో రియల్ కాలేజీలో మె టిక్కూ పియ్యూసీ చదువుతున్నారు?” 

“మీరున్నారు దానికి చదువుకు లోటుండదు.” 

రామచం[దయ్య నవ్వేశాడు. “సరస్వతీ కటాక్ష మే గాని లక్ష్మీ కటాకం 

లేదంటారా?” ల. 

ఈ వ్రేవ్రన్సి నేనెందుకంటాసు? (వయత్నంలో పుంటుంది బాబూ, పురుషుడి 

భాగ్యం. క్రిమీద నమ్మకం కలవాళ్ళూ శక్తివంచన తేకుండా పనిచేసే 

వాళ్ళానూమీరు.’ 

“నేనేకాదు. మామగారూ అంతే. రివిన్యూ ఇన్ స్పెక్టరుగా జాయినై 

స్మెకటరీ ఉద్యోగానికి రాలేదా, వారు!?” 

“పొగ డ్లకింద ఏదో అగ_్ల్డిని శంకించి అయోమయంగా చూసింది 

సుందరమ్మ. 

“ఎటొచ్చీ ఇతరులు వారిమీద అధారపడి వృద్దిలోకొస్తె సంతోషించే 

స్తాయికి ఎదిగిపోయి ఆయనకి మా ఆదర్శాలు బోధపడ కుండా వున్నాయను 

కుంటాను!” 

సుందరమ్మ అఆతనివేపొకసారి చూసి నేలకి చూసింది. గొంతు సవరించు 

కొని “మీరేం, వచ్చారు” అంది. 

“నిజానికి రెజ్లెల్లలో ఇక్కడికి రావడం యిది మూడోసారి, 

“అదేం, ఆలాగ 

కథంతా సూక్ష్మంగా చెప్పాడు. “ఎల్లుండి ఇంటర్ పూ. 
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సుందరమ్మ దీ ర్తంగా నిట్టూర్చింది. “ఆందుక ని_మీ పద్దుటల వదిలి మాము 

గగారిదగ్గిర కొచ్చేరన్నమాట!' అన్నది. చిన్నగా నవ్వొచ్చిందా మెకి. 

"మీ రన్నది నా కర్ణంకాలేదు... .ఈ వుద్యోగాసికి 'మామగార్ని నొ 

గురించి రిక మెండు చెయ్యమని అడగడానికి వొచ్చేనమకుంటున్నారా?” 

: కరిక మెండేం ఖర్మ? ఇచ్చేదే. ఆయనగా,” 

తళ్ళిపడ్డాడు రాముచందయ్య. “ఇదొకటా?' అన్నాడు. పొద్దున తను 

ఆయన బంగళొకి వెళ్ళడం ఎంత క్షమించరాని నేరమో ఒక్కసారి అర్థమై 

పోయింది. 

“ఆచేమిటలా అంటారు? మీరు, అప్లయ్ చేసింది.... ... డిప్యూటీ రిజిస్టాంర్ 

- ఉదో్యోగా నిక్కాదూో?' 

.. “తప్పనండీంా 
“మరరదే! ఆ సెలక్షన్ ఆఖరి “ఇంటర్వ్యూ -మీ మోమగారు కండక్తీ 

వేస్తారు! అదేదీ మీకు తెలియనట్లు మాటాడ తా రేం?” 

“నాకు తెలియదూ, తెలియదూ. ఎంతమౌొ తం తెలియదు! నా కొచ్చిందల్లా 

“ఇదుగో ఈ-లెటరు.' అని. వంగి, సూట్ కేసులోంచి ఒక కాగితంతీసి 

“ఇచ్చాడు. “రెండుసార్లు హైదరాబాదు వెళ్ళికూడా మాయింటికి వెశ్శేరుకాదు; మా 

అమ్మకై నా కనిపించేరుకాదంటూ జానకి కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుందని పొద్దున్న: మీ 

వఇంటికొచ్చేను వలవల 2 0 

సుందరమ్మ అతని ఇంటర్ వ్యూ లెటర్ చూసింది. అందులో ఆభ్యత్రుల 

- లిస్తులేదు::ఇంటర్వ్యూ చేసే అధికారి .పేరుగాని. హోదాకాని లేదు. ఇతన్ని 

ఎల్లుండి పదిగంటలకి ఫలానా ఆఫీసుకి రమ్మనుంది, అంతే......:, కానీ మిగిలిన 

£ శేండిడేట్సు కొందరున్నారు. వాళ్ళలో నలుగురు అప్పుడే మినిస్టర్ల ద్వారా .ఇంకా 

:. కొందరిద్వారా నారాయణరావును .ఆ[శయించడం జరుగుతోంది........ ఒత్తిడి 

శేవడం అవుతోంది. 

. అమెనేచింది. “సరేంనేవెళ్ళొస్తాను.... సెలెక్షన్ ఆయనే చేస్తారు. 

అప్పుడే చాలామందికి తెలిసింది. మీకూ తెలిసిందేమో అనుకున్నాను....ఎన్ని 

రిక మెండేషన్లు, ఎన్ని ఫోనొకాల్సు! ఇల్లెగిరిపోతోంది ___.... _మినిస్టర్లూ చిమ్మ 

noe ని 

భగవంతుడా! ఈ. గండం .ఎలా గచేలటు?్ల. 
లు 
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రామచం[దయ్య తను తీసుకున్న. గోతిలో తనే పడిపోయినప్పటి జాధ 
పడ్డాడు. పళ్చాత్తాపానికికూదా 'ఆవకాశంలేని "నేరం ఇది. శిక్షే దీనికి గతి పాయ 
శ్చిత్తంలేదు. జానకి సెంటి మెంటుకి తన వ్యక్తిత్వం, జీవితానందమెన ఆత్మ. 
విశ్వాసం అన్నీ .బలై పోయాయి, “ఇంక. ఇంటర్వ్యూ కెందుకు నేను?! ఇంజికె? 

. పోవచ్చేమో.” అనుకున్నాడు అన్నాడు. 
“అలాంటి పిచ్చిపన్లు.చెయ్యకండి:..; ఇంతవ రకూవచ్చి ఇంటర్వ్యూ మానె 

య్యడం ఎందుకు!....మీఠొక పనిచేసారా!?..... సాయంకౌలం"' మళ్ళారండి.... 
అదికాదు, మీకు తెలీదు.... నేనున్నానుగా!.... మీకే మేనా అవమానం జరిగితే అది. 
నౌ పూచీ....తస్పకుండారండి....మీ కౌయన ఈ ఉదో గం “ఎలా ఇవ్వరో నేను 

ఫికేషన్, కాకుండా పోతుందా!” అంటూ వెనకాతల ఆతను నిశ్శబ్దంగా సస్తూ 
వుండగా, ముందు నడుస్తూ ఆ ఆవరణ దాటింది సుందరమ్మ, 

0౦ “౦ 0 

ఐదూ ఐదయ్యేసరికి నారాయణరావు కారు బంగకాకి చేరింది. నావాయణ 

రావు కారుదిగి గబగవా.లోపలికొచ్చేశాడు. అతన్ని చాలా కుతూహలంతో గమ 
నినూ, అలుడి.సంగతి ఎలా చెప్పడమా అని ఉత్కంఠతో (పణా?కలు చేసోంది 
ని ౧ ఎని 

సుందరమ్మ. . 

మొహం కడుక్కు నివచ్చి అక్కడ సిద్దంగా వున్న నిమ్మకాయరసం బ్రు'్బ 

కున్నాడు నారాయణరావు. 

“చలగా ఉన్నటుంది; ఢాబామీద కూర్చుందామా?” అన్నాడు. 
య య్ 

సుందరమ్మ.తలూపి౦దిం. 

“అయతే కుర్చీలు వేయించు.” అని అద్దందగ్గిర కూర్చున్నాడు నోరాయణ 

ఫోన్ _మోగిందిా 

“వెధవలు-___చూడు .... పొద్దుటి వాడే కొబోలు. అయిదుగంటలరకి ౦ంగసప 
ఏ ణం 1 నట అదం మక + న్ చేస నాడ వు చెస్తానన్నాడుక దూ! గొప్ప సంక్సులివాటీ కీపప్ స్తున్నాడు 

శివాయ ఏిపురూపాయ [09] వ 
లా | 



 హలో_ినుందరమ్మ" ఫ్రోనొతీపింది. “అవునండీ నమస్కారం... 
ఇప్పుడే. వచ్చినట్టున్నారండి; చూసి చెప్తాను. .? ఫోన్ రిసీవర్ చెవిమూసింది, 
“లీఫ్ సె కటరీగారి పి* ఏ.) 

నారాయణరావు లేచొచ్చి 8! రిసీవరు అందుకున్నాడు, “హలో... నారాయణ 
రావు స్పీకింగ్.” 

“సారీసార్.,..సారీ- టు డిస్టరియ... “ఇందాక ఆఫీసుకు ఒక కవరు 
పంషపేం...దాని ఎక్నాలెడ్డ్ మెంట్ మీ పి.ఏ. ఇచ్చేరు....అది అందిందా అని 
ఛీఫ్ 'స్మెకటరీగారు అడగమన్నారు..... 

" “అందిం దందింది.ి 

“అది .స్రీ కెట్ ఎండ్ ఇమ్మిడియట్ సార్. అందులో, | లోపలొక' సీల్డ్ 
కవరుంటు౦ది. అదంతా. ఇంటాక్ట్ గా అందిందా లేదా, సెచేసి. తమర్ని' 
స్వయంగా ఎక్నా'లెజ్ . చెయ్యమన్నా రండి... .సారీ ఫర్'ది అరన్. 0 

“ఫరవాలేదు... వెరి ఫెచేసి, రాసి పంపిసాను. మీ రెక్క_ణ్లుంచి 

మాట్లాడు తున్నారు?” 

“బంగళానుంచి సార్.” 

“యువిల్ గెటిట్ ఇన్ బన్ మినిట్స్” ఫోను పెప్రేశాడు. 
గబగబ నడిచి కోటు జేబులోంచి కవరు తీశాడు. “ఐదుగంటలకు సరిగ్గా 

తెచ్చిచ్చాడు సైనో. పేరు పెట్టి రాసేరు, మోస్ట్ ఇమ్మిడియేట్ , సీ(కెట్ కదా 
అని జేబులో పెట్టి తెచ్చేసేను-___కార్లోనే ఓపెన్ చేసుండవల్సింది. కోట్ స్టాండ్ 
నుంచి సోఫావరకు నడుస్తూ జవాబు ఆశించకుండా మాట్లాడాడు నారాయణరావు. 

సుందరమ్మ. చూసోంది. 

సోఫాలో కూర్చుని కవరు విప్పాడు నారాయణరావు, సీల్లుకవరు ఓసారి 
ఆటూ ఇటూతిప్పి తణిఫీచేసి, సరిపోయిందన్నట్టుగా తలాడించేడు * “యస్! 
సుందరీ. ఒక ఎక్నాలెడ్ట్ మెంటు, ఒక బ్లాంక్ కవరుమీద చీఫ్ సెక్రటరీగారి 
ఎడసు శై శ్రైవ్చేసిపెట్టు?' అని, సీల్లుకవరు (బేక్ చేసే “నెంబరు, డేటు 
దీంట్లో వుంటాయి; దీని పకారం పెవ్ చెయ్యి న. ఫట సీకెట్టు. 
హార్స్ చూ సేవా; మూడో జుల్నుంబీ అదర స్తేన న్నర ఊరంతాను, వాళ్ళం 
దరికీ తెలిసిన సీ(కెట్టు మనకి ఇప్పుడు పంపించేరు.... స్పీ శెసీ కాదిది హీపో 
(డీసీజా! 

Bee 
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,. కాగితం ఆమెకి అందిస్తున్నవాడే, ప ఘా తొత్తుగా వెనక్కి . లాక్కున్నాడు 

నారాయణరావు. ఆరు సెకెండ్లలో చదవడం పూర్తయిన ఆ కాయితంలో పదో 

అరనిమిషంపాటు అతని దృష్టిని ఆకర్షించి అ'పే నిలబెట్టింది. అతను డీర్ష ౦గా 

నిట్టూర్చి తల నిలువుగా అడించేడు. | 

సుందరమ్మ గమనిస్తోంది. | 

రెండు దొంగచూపులో ఆమె గమనిస్తోందన్న సంగతి కనిపె'ర్లేశాడు 

నారాయణరావు. పొద్దున్న రామచంద్రయ్య రావడం అతనికి గుర్తుఃవచ్వేసీంది, 

“రక లైటర్ చెప్తాను, షార్ట్ శే హాండ్ గోట్ బహ్మ సేన్సిలూ తీసుకో + 

ని.కాగితం మడత సె పశ సేడు నారాయణరావు, 

సారుగులోంచి ప పుస్తకం పెన్సిలూ తీసింది సుందరమ్మ. 
“సిక కాన్ఫి డెన్షల్ అని కాళ్ళు టీపాయ్మీడ బారజాపి, సోఫాలో 

+ క్యు 

బాగా వెనక్కి జార్ల బడి, సీలింగుఫాన్ వంక చూస్తూ (ప్రారంభించాడు నారా 

యణరావు, . 

3 ¥ 3 

“అన్యాయం” అంది సుందరమ్మ, జె సైప్ చేసిన కాయితాలు నారాయణరావు 

కందిస్తూ. 
| 

చాలా ఆలస్యంగా అన్నావు,” 

ట్రం శే?) . ee 

“నేను షార్ట్ హేండ్లో రిపోర్టు డిశ్లేటు చేసినప్పుడే నువ్వామాట అంటా 

నుకున్నాను. ) 

“కొన్ని అన్యాయాలు చూపీ చూడగానే అర్దంగావు. ) 

“కొన్ని గొప స్పపన్లు చేసి చూపించినా అర్జంకావు; నీలాంటి వాళ్ళకి. ) 

“గొప్ప పనికూడా నంటారా?” , | 

“తప్పకుండా, నూటికి ఒక్కడు. కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇరాంటి 

నిర్ణయం తీసుకోడు.” 

“ఏమైనా, మీరిలా చేస్తుండకూడదు. అమ్మాయీ ' అల్లుడూ మీ జొన్న 

తాన్ని గు ర్రించే అవకాశం మీ చేతులారా జార వొదలుపంటున్నారు.. 

నారాయణరావు నవ్వాడు. “బాంచల్యమా, సీ పేరు స్త్రీ, అన్నాడు సేక్స్ 

పియరు.” 
జ. 
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“ఆ రోజులు" పోయాయి. స్టిరనిశ్చయానికీ పట్టుడలకీ చిహ్నం ఇప్పుడు 

త్రీ!) 
“ఆబ్బో, . అబ్బో! చాలాదూరం వెళ్ళిందె కథ! అల్లుడు మంచి వుపన్యా 

సమే ఇచ్చేడన్నమాట?” 

సుందరమ్మ మాట్లాడలేదు. 

నారాయణరావు సంతకాలు. పెట్టడం పూంర్తినిసి కాలింగ్ బెల్ బటన్ 

“సంతకం అయిపోయింది; ఇక ఎవరేమనుకున్నా అంతే.” 

“శాంబూలా లిచ్చేశాను, తన్నుకు చావండి, అన్న ఆగ్నిహో తావ 

ధానుల్లా వున్నారు, మీరివాళ, 

“స్రీ అల్లుడు గిరీశం కంటె హీనుదేమో ఆలోచించేవా?'” 

“నా కూతురు బుచ్చెన్ము కాదు,” 

“నా శ్రీమతి మాత్రం ఇవాశెందుకో ఒట్టి వెగ్రివెంకమ్మలా మాట్లాడు 

తోంది.” 

“అభిమానాలు, ఆ పేక్షలు. లేనివాళ్ళకి మిగిలినవాళ్ళంతా వెర్రివెంగళప్పల్లా 
ఆవుపడ తారు.” 

“సెంటి మెంటు పొరలున్న కళ్ళున్న వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళందరూ 

బొరంగ జేబుల్లా కనిపిస్తారు.” 

“పెరటిచెట్టు ముందుకి రాదన్నారిందుకే కాబోలు.” 

“నేను వాడిపెరట్లో చెట్టునని వాడనుకున్నట్టయితే వాడికిదే నుందు! 
సార్!’ అనీ అటెండర్ లోపలి కొచ్చాడు. 

“ఈ కవరు అతికించేసి, ఇప్పుడే “తీసుకెళ్ళి ఛీఫ్ సెకైెటరీగారి బంగ 

కాలో ఆయనకి. స్యయంగా ఆంద్యజెయ్యి. కారో వెళ్ళు. 0 

“అల్లుడుగారొ చ్చేరండి.? అంటూ కనరు పుచ్చుకున్నాడు. అకెండర్, 
“రమ్మను. 

రామచందయ్య లో పలికొచ్చేడు. అతని మొహంలో ఏదో కొత్తకాంతి 
కనబడి చిన్నబుచ్చుకుంది సుందరమ్మ. అడేమీ గమనించకుండా అతను నారా 

యణరావుకి నమస్కారం చేసేడు, ఆ నమస్కారం మామూలుగా అల్లుళ్ళు 
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'మానులకు పెను 'దండొల్లాంటిది కాదు. ఆఫీసర్ల కి తాబేదార్లు సపెశే నవపె 
ల్లాంటి దీ కాదు. విలక్షణంగా వుంది, 3 న 

“దిర్హాయిష్మాన్ భవ”) అన్నాడు నారాయణరావు. 
“ఎందుకూ? కలకాలం కష్టాలు సడమనా”* అంది సుందరమ్మ, 

"స్టే _:ఫలే!) అని నవ్వాడు. నారాయణరావు, 
కాం! ఫలం నోట్లో కెళ్ళేదాకా రూఢి లేనప్పుడు ఇంకో క'షేఫలే 

అంటూ తత్యంచెప్పి మోసం చెయ్యడ మెందుకు)! గొంతుకలో వెలక్కా యంత 
ఉక్రోషం అడ్డ ంపడి సుందరమ్మ ఆ కణంలో అంతకన్నా అన్లేకపోయింది. 

రామచం(దయ్య వాళ్ళిద్దర్నీ మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు. వాళ్ళిద్దరూ 
తనక్కడ వున్నట్టు గమనించకుండా. ఒకరి కళ్ళలొ కొకరు చూసుకుంటూ 
మాట్లాడుకున్నారు. 

“స్స్!” అని చేతో ఆగమని. సంజ్ఞ చేసి అమె మాటల్ని తానే అరికట్ట 

గలిగినంత దర్చహాసం చేశే సేడు. నారాయణరావు. 

“మీరా? 'నన్నాపుతున్నారా? ఇంకా ఎన్నాళ్ళాపుతారు?” అన్న ధోరణి 
వచ్చేసింది సుందరమ్మకి. “మిమ్మల్ని పెళ్లాడినప్పుడే తెలుసుకున్నాను” అని 
ఆమె “హఠాత్తుగా బిగ్గరగా మాట్లాడ సాగింది. “మీకెవరిమీదా అ'పేకలూ అభి 

మానాలూ లేవు. కాపరాని కొచ్చినప్పట్నుంచి చూస్తూ నేవున్నాను. పిల ల్సి ల పుట్టిన 

నాటి నుంచి దినదినం చెబుతూనే వున్నాను, వాళ్ళు పెద్దాళ్ళయ్యాక - ఇహచూస్తూ 

వూరుకోలేక "మొ ర్లెట్టగుంటూనే వున్నాను... కాని మీరు ఎప్పటికప్పుడు జాన 
గారిపోతూ నే వున్నారు. మీ బలం మనకో, మన బంధువుతకో పిల్లి లకో “వని 

కొస్తుందని తెలిసిన సమయానికి అస్త్రసన్యాసం చేస్తూనే వున్నారు. ఇది చాతకాని 

తనమో తెలీదూ; సిగ్గులేని తనమే మో నా కంతకన్నా తెలీదు. అందర్నీ పాలించే 
నారాయణమూర్తి వారీ పేరు పెట్టుకుని అయిన వాళ్ళకి ఆకుల్లోను, కౌనివా వాళ్ళకి 

కంచాల్లోను పెట్టడం ఇదేం. బాగులేదు. ౨ 

“సుందరీ! అని గావుకేక పెట్టాడు నారాయణరావు. ఏమిటి, పూల్లాగ 

మాట్లాడ తావు?” 

“ఎవరు పూలో, కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది!” ఆంది సుందరమ్మ 

' మళ్ళీ బిగ్గరగా నె 

“బే, ష్షటవ్స్!” అని లేచి వెళ్ళాడు. నారాయభారావు, 
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రామచంద్రయ్య నిర్హాంత పడి చూస్తున్నాడు. “ఐమ్సారీ..? అన్నాడు; 

 నారాయణరావలా వెళ్ళగానే. . 

“ఆ మాట అనవలసింది నేను బాబూ” అని, ఆద్క-డున్న డూప్తి కేటు 

కాపీ రిపోర్టు అతనికి అందించింది. _. 

అతనది ఆ;తంగా అందుకొని చదువుకున్నాడు. “శ్రీ చీఫ్. స్మెకటరీ 

గారికి; నమస్కారం. పెనుదహరించిన ఆర్డర్ లో నన్ను ఒకానొక ఇంటర్ వ్యూ 

_జరపమన్నారు కాని, కొన్ని కారణాలవల్ల ఆ ఇంటర్వ్యూ జరిపి నేనిచ్చే 

నిర్ణయం ఏదై నాసరే, అది నా వ్యక్తిగత “నిర్ణయమే అయిపోయే (పమాధం 

వుంటుందని భావిస్తూ, సదరు ఇంటర్ వ్యూ చేసే స బాధ్యత నేను స్వీకరించలేనని, 

తెలియజేయడానికి మిక్కిలి విచారిస్తూ వున్నాను.” 
కాగితం క్షుణ్నంగా చదువుకొనిచిరునవ్వుతో సుందరమ్మకు అందించాడు 

రామచంద్రయ్య. “పాజ్జులుమీరు. రాగ ద్వేషాలకి అతీతులై వుండాలి. కనీసం 

మామగార్ని చూసైనా తెలుసుకో లేరా; అనొడు, “ఆయన. ఆలా రాసిపంపటం 

మన కుటుంబానికి కి ఎంలో మేలు, ముఖ్యంగా నాకు అదెంతో ఉపకారం.” 

౦ 0 ౦ 

“పెద్ద ఫిక్స్లో పెమేశారే,నన్ను !'అన్నాడు శివయ్య, గవర్నొ మెంట్లో 
ఇంకో స్మెకెటరీ. 

“నేనా?' అన్నాడు నారాయణరావు. 

_ “తెలుసులెండి సార్. ఎందుకు దాస్తారు! ఈ ఇంటర్ వ్యూ అసలు మీరు 

కండర్తు చెయ్యవలసిందట, “కారణాంతరాలవల్ల” మీరు ఇది స్వీకరించలేదట;; 

అందుకని ఈ వురిశిక నాకు విధించారట !” 

“ఉరిశికొ కాదు ఏంకాదు, మీరుకూడా అలా అంటే ఎలా?” 

“ఏదో , ఒకటి; మీ వసాదమేగా, ఇది?.... చెప్పండి బాబూ చెప్పండి.ఈ 

ఇంటర్వ్యూలో ఏదో పితలాటకంవుంది. రేపు ఉదయం పంపిసారుట, డిపేల్చు, 

ఎంగేజ్ మెంస్పే మీ పెట్టుకోకుండానట; జెరిఫోన్ లో పిక్సప్ చేసేరు?” 

“ఇం కేం, దంచెయ్యండిం” 

“క్లూ ఇవ్వండి...” 

“హూ ఏంఖర్మ౦, వివరా లేఇచ్చాను; చీఫ్ స్మెకటరీగారికి పంపిన రిపోర్టులో” 

మీ రిఫ్రోర్లు కాపీ నాకు పంపలేదు.” 
న 
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“ఐసీ.దానికి నేనేంచెయ్యగలను[ 

“మీరు సాల్వుచెయ్యలేని ప్రాబ్లెమ్ నేను సాల్వ్చెయ్యగననా?) 

“అని చీఫ్ స్మెకటరీగారు అనుకున్నారు!” 

“మీరు కూడా అనుకుంటున్నారా!’ 

“నాకు ముం దేతెలుసు. అందులో సమస్య నేను తప్ప ఎవరైనా సరిగ్గానే 

సాల్వొచేస్తారు.” 

“బపసీ_.అయితే ఇది మీ స్యవిషయం అన్నమాట.” 

“సమా; మీరే ఊహించుకోండి.’ 

“ఏం సూహించుకోనక్క్లేదు. నే నింకా ఎదొ _సెద్దజర్తి ద వస్తోంది 

మెంజర్సా- వవరున్నారిందులోనని ఊరికే my చేస్తున్నాను.” 

ఆఫ్కోర్ను వాళ్ళూ లేక పోలేదు, ఈరింగులో.” 

“తెనిసిపోయిందిలెండి సార్, వాళ్ల వరో వున్నారన్న కారణంచేత 

ఇలాంటి బాధ్యతల్ని మీరు ఎన్నడూ మరొకరి మీదికి షిప్పుచెయ్యలేదు. ఆంచేత 

ఇందులో ఎవరో మీ స్వంత మనుషులే... 

నేనేంచెప్పను.”? అన్నాడు నారాయణరావు, నిర్లిప్తంగా; కొంచెం విష్య 

రగా కూడొం “ఇప్పటికి చెప్పిందే చాలో ఎక్కువ!” 

“ఇంత కన్నా ఇం కేంచెసారు! అందులో మీరు!” అనుకున్నాడు శివయ్య 

“మిగతాది లేను చూసుకుంటాను హర్. యు కెన్ లీవిట్ టు మి.” అన్నాడు 

చిరునవ్వుతో. 

నారాయణరావు అప్పుడు నవ్వాడు. 
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(పడమటిగాలి అంటే నొ ఉద్దేశం పాశ్చాత్య సంస్కృతి ఆనీ, ఈ 

మైటిల్ చిరంజీవి నగ్నముని “తూర్పు గాలిని చూసేక నాకు తట్టింది. అతని 
తూర్పు “చైనా, అతని “తూర్చుగాలి" విప్లవ ఛాయ. 

నా కథల్లో రెండే రెండు హిందిలోకి తర్జుమా అయ్యేయి. నేనూ కాటూరి 
విజయసారదీ కలిసి రాసినకథ్ వొకటి కన్నడంలోకి తర్జుమా అయింది. ఆయితే 

ఈ కథమా(తం హిందీలోకీ కన్నడంలోకీ కూడా అనువాదిత మైంది. 

ఈ కథ తొలిసారిగా 192లో జ్యోతి దీపావళి సంచికలో (పచురిత 
మెంది. “నాకు నచ్చిన నా కథ ”ఫ్టీరికలో,' “యువ” 1984 సెప్టెంబరు సంచికతో 

రెండోసారి. లి 

క లే సట పనో నటట లోట్యలాలోన్ను Po 

సాయంకాలం ఆరవుతూంది. పడమటిగాలి తాకిడి ఇంకా తగ్గలేదు. 

కంది పోతున్న బుగ్గలమీద నాలుగు నిమిషాల కోసారి *కూటికురా” పొడరద్దిన 

మెత్తని రుమాలుతో సేదదీర్చుకుంటూ ఊరికి పడమరగా వున్న కనకసుందరం 
గారి బంగళొకి నడిచాను మెలున్నర. ఎదురెండ; ఎరురుగాలి, చిరాగ్గా వుంది. 

కౌంపొండు. గేటుదగ్గిరే నా గుండెలో నిరుత్సాహం. దూరింది. పోర్టికోలో 
గాని షెడ్డోగాని కారు లేదు. 

మీనాక్షమ్మగారు లేరన్నమాట........ 

గేటు దాటి లోపలి ' కెళ్ళాను. పోర్టికో దగ్గిర మెట్ల మీద కూచుని 
అనుసూయమ్మ ఇన్లాండు కవరు రాస్తోంది. సా అలికిడికి ఆమె డ్ _త్తరం మడి 
చేసి లేచి. నిలబడిరది. 

*ఆమ్మగా చేరు” 

"ఎక్కడికెశ్ళేరు?” అనడుగుతూ తలుపు వేపు చూసేను. దగ్గరగా 
నొక్కుంది. పెనున్న అద్దాలోంచి కనబడుతున్న విశాలమైన హాలు వావురు 
మంటోంది, 

“తెఅవదంతీ.ి 

“ఒక్కరే వెళ్ళారా?” 
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“ఆంజి నేయులుగారో వెళ్ళారండి.” 

అంజనేయలుగారు లయన్స్ క్లబ్ మెంబరు. పెద్ద సర్కిల్ వుంది, 

బిజినెస్ మాగ్నేట్. 

“ఎప్పుడొ సారు?” 

“తెలవదండి” అనుసూయమ్మ నవ్వింది. నా (పళ్న శెలివిక కాన 
(సశ్నలా దాని కనిపించుంటుంది. ఆంజనేయులుగారితో వెళితే ఎప్పుడొసా సారో 

ఎవరూ చెప్పలేరు. అయినా అలా అనడానికి వీల్లేదు, 

“నే నొస్తానని తెలుసే ! ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు చెప్మా?” అన్నాను. 
అది నన్ను నేనే వేసుకున్న (పశ్న. 
అందుకే నన్నట్లుగా అనుసూయమ్మ మాట్లాడ లేదు. ఆంజనేయులు 

గారొచ్చి ఏదో పోగగాం ఫిక్సప్ చేస్తె “ఎందుకూ” అన్న 1, పశ్న వెయ్యకుండా 

బయటల్దేరుతారు, మీనాక్షమ్మగారు, ఆ సంగతి తెలిసికూడా అనుసూయమ్మ 

మాట్లాడక పోయి వుండొచ్చు. 

“నేనా స్తెచెప్పమని ఏమైనా చెప్పేరా!” 
చెప్పి వుండరు. కనీసం “ఆ చాబొస్తె కూర్చోబెట్టి మనైనా చెప్పి 

వుండరు. అసలు అనుసూయమ్మతో మాట్లాడ్డానికే తీరుబాటుండదు ఆవిడికి; 

ఆంజనేయులుగారొ స్తే. 

“సరే, ఒచ్చేక; నే నొచ్చి వెశ్ళేనని చెప్పు!” అని వెనక్కి తిరిగాను. 

సడమటిగాలి వేడికంపే తీక్షణమైన బాధేదో కలిగింది. రాకపోయం టే 

బాగుండేది. కానిరాకుండా యెలా వుండగలను? 

“ఆరు గంటలకి రండి, అప్పుడె కే యెవరూ వుండరు.” అన్నారావిడ 

ఈస్ట్రిత్రో (ప్మోగాం ఇంట్లో యెవరూ లేనప్పుడు పెట్టుకుంటే బావృంటుంగేశ 

మా పూర్ణ వుంసే మిమ్మల్ని మాక్ చేస్తుంది. ఆరింటికి అది ఆర్డ్ స్కూల్ 

కెళ్ళిపోతుంది. నే నొక్కదాన్నే వుంటా నింట్లో” అని వివరంగానూ చెప్పేను 
మీనాక్షమ్మగారు. _ 

'చోలెడు అశలతో వొచ్చాను. నన్ను రమ్మని ఆవిడ ఎక్కడికో జక 

సోయారు.... “తెలవదండి” అనుకుంటూ ఈ అనసూయను వొక తి. 

వెళ్ళాలని లేదు. మీనాక్షమ్మగారు బహుశా త్వరగా వచ్చే 

౦త సేపు హాలో వెయిట్ చెయ్య వచ్చని అనిపిస్తోంప్! జని! 
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అయితేనేం అదినా కం(టోల్లో చేదు. అదీ ఆవిడ చుట్టూనే తిరుగుతోంది, 

హాల్లో పెలిఫోనుంటుంది, ఆంజనేయులుగారింటిలో బెలిఫోనుంది. ఫోన్ చేసి 

“నేనొచ్చానండి, మీరన్న (ప్రకారం, మరి మీరు వెంటనే వొచ్చెయ్యండి" 
అనగలనా? అన్లేను, “ఒక్క నీవే నాకు; సెక్కు నేనులు నీకు.” నా వెరి 
గానీ, ఆంజనేయులుగారూ ఆవిడా ఈ వేళప్పుడు ఆయనింటి కెందుకు వెళతారు? 

“గేటు తీసినవారు దయచేసి గేటు మూసి వెళ్ళండి" 

చీమా ఆయన పన్లస్నీ అలాగే వుంటాయి. ఏది చేసినా ఎడ్యర్ .మెజ్ 

చేసిన మే! ఈ బోర్లు మహిమ ఎలాంటిదం చే; మా యింటికి దొంగతనానికొచ్చిన 

వాడైనా స సరే; గేటు ముయ్యకుండా పలికి రాలేడు; గేటు ముయ్యకుండా 

పారిపోడు!” అన్నారు సీనీ కమ్మగారు; ఆ బోర్డు బావుందని నేను మెచ్చు 
కున్నప్పుడు. 

మీనాక్షమ్మగారు తమాషాగా మాట్లాడ తారు, అంత కంటె ఆకర్షణగా(డెస్ 

చేసుకుంటారు, (డెస్ అయిన దానికంటే స్మార్ట్గా విహేప్ చేస్తారు. ఏీహేవ్ 

చేసిన దానికన్నా అద్భుతంగా పాడుతారు. 

_ "ఇంకా ఇవికాక నీకు తెలియంది మరోటుంది!” అన్నారు ఇన్కమ్ 

"పేక క్సాఫీసర్ రామస్వామిగారు; కొంటెగా నవ్వి. 

“అదేంటండోయ్?” అన్నాను, తెల్లమొహం చేసి. 

ఆయన అంతలోనే తేల్చేస్తూ “అన్నిటికంటా కూడా, ఆవిడ ఈ వయ 

స్సులో కూడా ఇంత అందంగా వుండడ మే గొప్ప!” అన్నారు, అది ఆయన 

చెప్పదల్బుకున్నది కానే కాదని స్ఫురించెటట్టు. 

రామస్వామిగారు సంగీతం గురించి ఆర్టికల్స్ రాస్తారు. ఆయనతో మీనా 

క్షమ్మగారు చాలా క్లోజ్గా వుంటారు. అలా వుంటారని కనకసు౦దరంగారికి, 
కూడా తెలుసు. ఓసారి మీనాక్షమ్మగారు ఏదో సంగీత కచేరికి వెళ్ళి చాలా 
లేటుగా వచ్చేరని కనకసుందరంగారు ఆవిడమీద నా ఎదురుగుండానే చిరాకు 

పడ్డారు. “రామస్వామిగారు వచ్చేడా, కాన్సర్డ్క1” అని అడిగారు కనక్రసుందరం 
గారు. “ఆయన నా మ్యూజిక్ మీద మంచి మంచి కామెంట్స్ రాస్తారని మీ 

కాయనమీద అనుమానం!” అన్నారు మీనాక్షమ్మగారు. “అనుమానం ఏం లేదు 

నమ్మక మే” అన్నారు కనకసుందరంగారు. 

కాలింగ్ బెల్ మోగింది, వరండామీద. 

గేటు అప్పుడే మూసేను, తల ఇంటివై పు తిరిగి ఉండడాన్ని అనుసూ 
యమ్మ లేవడం కనబడీ౦ది. 
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ఇంట్లో యెవరో ఉన్నారు! . 

యామినీ కళ్ళలో కదలాడింది, 

యామిని ఇంటిలో వుంచే హాల్లో ఓగంట వెయిట్ చెయ్యవచ్చు,యామిని 

మాట్లాడదు. కూచుంటానని నేనంపే మైగజె జెన్స్, (_డింక్స్ నొమీద ఏసిరికొడ్తూ 

పేటనై జింగ్ ధోరణిలో పడిపోతుంది. నాకది బాగా వుండదు. గంట'పీపు 

మీనాక్షమ్మగారి కోసం వెయిట్ చెయ్యాలం పే రెండు గోర్ట్స్పాట్ల , ఉండీ 

తీరాలా? 

వెయిట్ చెయ్యడం పొబ్లిమె, 

మీనాక్షమ్మగారు * “ఇండిఫినిట్లీ లేటు" నడుస్తున్న (వెయిన్ లాంటివారు. 

ఆవిడకోసం వెయిట్ చెయ్యడం ఇంకా పెద్ద (ప్రాబ్లెమ్, 

మీనాక్షమ్మగారి కోసం వెయిట్ చేస్తూ యామిని కెదురుగా కూర్చోడం. 

సొలూళషన్ లేని ప్రాబ్లెమ్! 

కొని తే బటి ట్టు లేదు. 

యామినీ పూర్ణతిలక. కనకసుందరం మీనొక్షమ్మగార్ల (సథమసుపుతిక.. 

బి.ఏ. సెనల్ పరీక్ష మూడేళ్ళనుంచీ (వాస్తున్న అసూర్యం పళ్య! మోడర్న్ 

ఆర్ట్: నేర్చుకుంటూ, మోడర్న్ ఆర్ట్ కన్నా అయోమయం దుర్భొగాహ్యం ఆయి 

పోయిన “హెలో” గరల్. ఇంట్లోంచి సరుగెత్తుకుంటూ వచ్చేసింది. ఆమె 

మాట్లాడితే "వినాలనుంటుంది. కానీ వింటే మొహం మొత్తుతుంది మరి, 

కస్తాగ్రీ పేస్టాదా! మ్మ్మ్ టొన్లో కెళ్ళింది; అర్జంటుగా జడ్డీగారీ మిసెస్ 

నుంచి ఫ్రోన్ కాల్ వస్తే . వన్నార్ టూ అవర్లో రిటర్నయిపోతుంది. 

మీరొస్తే ఎన్ గేజ్ వం న పీజ్ కమిన్.” 

"“అంజనేయులుగారితో వెళ్ళారని అనుసూయమ్మ అంది?” అన్నాను. 

“డోంట్ మెండ్ వాట్ దట్ డర్టీ బిచ్ సెడ్!” 

నిస్సహాయంగా. ఆమె వెంట నడిచాను. 

“మీచేంటీ, అలా వున్నారూ?” అన్నాను. 

ఉలిక్కిపడి వెనక్కి తిరిగి చూసింది యామిని. “ఎలా వున్నా నేం?" అని 

డబాయించింది. 

“బాగా అలిసిపోయినట్టున్నా రు?” 

అంతేకాదు. ఆమె మాట్లాడుతూ వుంటే ఆల్కహాల్ వాసన వస్తోంది. 
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జుట్టంతా రేగి వుంది. కళ్ళు నిిదమత్తును సూచిస్తూ సగమే విడి వున్నాయి, 

నిదకోరుకుంటున్న కళ్ళో నిదనుంచి అప్పుడే తెరిచిన కళ్ళో తెలీడం లేదు. 
మీనాక్షమ్మగారుంపే ఈమెని తాగనివ్వరు. ఆవిడకాస్తా అలా. వెళ్ళనిచ్చి ఈవిడ 

గారు ఓ (డింక్ పోసుకొని వుంటుందనుకుని భయపడ్డాను. 
మెన్లైక్కి- వరండా దాటి హాల్లో కొచ్చేం. 

“ఓహొ!” అంది యామిని చితమెన పోజులో వొచ్చు విరుచుకుంటూ 

“ఐ 'పుడాప్ ఫాలెన్ ఎస్టీప్ ఇన్ మినిట్స్?” అంది. పోలు చివర వీరువాకి 

నిలువుటద్దం ఒకటి వుంది. అక్కడికి తొందరగా వెళ్తూ మధ్యలో ఓసారి ఆగి, 

“విచదలా వున్నానా” అంది. మళ్ళీ అవయవాలు తొందరగా కదిలేటట్లు చురుగ్గా 

అటు తిరిగి అద్దం దగ్గిర చేరింది. “గాడ్! ఐ లుక్ సో హారిబుల్!” అంది. 

హాలు తలుపు దాటి లోపలికొచ్చింది అనుసూయమ్మ. “చాబూ. దీనిమీద 

ఎడ్రసు రాసిపెట్టరా!” అని నాకు ఇన్లాండు కవరు అందిస్తోంది. 

యామిని తన గదిలో కెళ్ళింది. 

“బంటుపిల్లి నారాయణమూర్తి; ఫిట్టరు, డీజిల్ వర్క్షాపు; ఖర్గపూర్ 

రైల్వే స్టేషన్” అనసూయమ్మ చెప్పిన అడ్రస్ రాస్తున్నాను. 
“ఇందాక మీ రొచ్చినప్పటికి పెద్దమ్మాయిగారు తలుపులేసుకుని గదిలో 

కూర్చున్నారండి, మీ రొచ్చారని చెబితే తిడతారని చెప్పలేదండి” అంది అనుసూ 

యమ్మ నింపాదిగా. 

“ఉత్తరం రాసుకున్న దానిని ఎడస్ రాయలే వూ?” అన్నాను. 

“ఇంగ్లీ షచ్చరాలు నేనా సె ఆ ఉత్తరం ఎళ్ళదండి.” అని నవ్వుతూ 

కవరు అందుకుంది. 

అనసూయమ్మ తిన్నగా యామిని గదిలో కెళ్ళింది. నేను టీపాయ్ 
మీదున్న సినిమా పతిక ఏదో తిరగేస్తున్నాను. రెండు నిముషాలై వుంటుంది. 
యామిని పెద్దగా 'కేకలేస్తూ హాల్లో కొచ్చింది. వెనకాల ముద్దాయిలా అనుసూ 
యమ్మ వస్తోంది, 

“ఎప్పుడూ నువ్వింతే! సరిగ్గా గెస్ట్ లెవరో వొచ్చినప్పుడే నీ కర్షంట్ 
పన్లు తగుల్తాయి. వాళ్ళకి కాఫీలివ్వాలో టిఫిన్ల ౦దించాలో అని ఎగ్గొట్టాని కే చూస్తా 
వెప్పుడూనూ. నీలాంటి డొ మెస్టిక్ సెర్వెంట్సుంటే మా (పెస్టీజ్ నిలబడ్డ చే! ... 
-వుమ్మీ ఎన్నిసార్లు చెప్పింది నీకు! తన _ఫెండ్స్ వస్తె వాళ్ళని నువ్వు సరిగ్గా 
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న (టీట్ - చెయ్యడంలేదని? మమ్మీ రమ్మంది కదాని మాస్తారొసె రాగానే జస్ 

కాజువల్ గా లేరని చెప్పేసి అయన్ని సొమ్మనేశావు! సర్లే వెళ్ళు! మమ్మీ 

రాగానే చెబుతాలే, నీ పని! అంటోంది యోమిని. 

“ఇప్పుడే వచ్చేస్తానమ్మా! అమ్మగారొచ్చేసరికి ఇక్కడుండకపోతే 

అడగండి” అంది అనుసూయమ్మ. 

“సర్లే వెళ్ళన్నానుగా 
అనసూయమ్మ వెనక్కి నడుచుకుంటూ నావేపు ప్లీజింగ్గా చూస్తూ 

తలుపు దగ్గిరిగా లాగి హాలు దాటింది. 

“ఠెటర్ రాసిందట; అదిప్సుడే పోస్ట్ చెయ్యాలిట! బ్దడీ బిచ్! దాని 

పన్ల న్నీ అర్జం పే” అంది యామిని కోపంగా. మళ్ళీ అంతలోనే “కెండ్'గా అయి 

పోయి; “నా రూమ్లో కూర్చుందురుగాని రండి మేస్టారూ, ఐ వుడ్ లైక్ ఎ 

బాత్. మీన్వైల్; మీరు నా బొమ్మలు చూద్దురుగాని. నో నో!! మీ రింక 

పోస్ట్పోన్ చెయ్యడానికి ' వీల్లేదంతే.. నేను ఇండిపెండెంటుగా వేసినవి మీ 

రొక్కటీ చూశ్శేదు. దటీజ్ వెరీ మచ్ అన్లైక్యు.” అంది. 

నేనేదో అందామని గొంతు సర్దుకున్నా, నంతే. హాలు తలుపు దగ్గిరికి 

పరుగెత్తు కెళ్ళి దారం దగ్గిర నిలబడి “జస్టెమినిట్ ” అంది. గదిలోకెళ్ళి; అందు 

లోంచి మీనాక్షమ్మగారి గదిలోకి పున్న తలుపు తెరిచి అందులోకి వెళ్ళింది. 

మీనాక్షమ్మగారి గది తలుపు హాల్లోకి కూడా తెరిచివుండగా; సరాసరి వెళ్ళక ఈ 

రూట్ ఎందుకా ఆని ఆశ్చర్యపడుతూనే ఆమె నన్ను రమ్మని తల ఆడించి వేసిన 

ఆజ్ఞ[పకారం మీనాక్షమ్మగారి గదిలోకి వెళ్ళాను. 

ఆమె, స్టీరియో సెట్ ప్ల గ్ మెయిన్స్లోంచి తీసి, వై రంతా పొందిగ్గాచుట్లి; 

స్పీకర్లు రెండూ దానిమీద సేర్చింది. బాలమురళీకృష్ణ రికార్డులున్న అట్టపె'పై 

తను తీసుకుంది. స్టీరియో, స్పికర్లూ నేను తీసుకున్నాను. ఇద్దరం హాలుకి అడ్డంగా 

నడిచి, ఈ వై పున చివరగా ఉన్న ఆమె గదిలోకి వెళ్ళాం. 

“ఫ్టీ జ్ బి పీటెడ్, మాష్టారు. చేర్లో కంఫర్డబుల్ గా లేకపోతే బెడ్ మీద 

కూర్చోండి. ఎక్స్క్యూజ్బీ-” అని; మంచంమీద డన్లప్ బెడ్ మీద అడ్డదిడ్డంగా 

పడేసివున్న కట్టువిడిచిన గుడ్డల్ని తీసి దూరంగా పారేసింది. కొన్ని యాదృచ్చి 

కంగా స్రాండుమీద పడ్డాయి. 

సేరియో ప్త గ్ మెయిన్స్లో పెట్టింది. స్పీకర్లు రెండింటినీ వేరుచేసి వాటి 
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పిన్సుని సాకెట్స్లో పెట్టింది. “రికార్డ్ పెట్టుకోరు?” అంది వొయ్యారంగా 
వొంగి కళ్ళతో నవ్వుతూ. 

నేను తలాడించాను; “వేసుకుంటాలే” అన్నట్టుగా. 
“నొ; జెలి వాట్ వుడ్యు హాప్?” 

“క న్లో! డోన్ బాదర్ ,యువర్ సెల్ఫ్” అన్నాను. నామాట నాకే చిరా 
కేసి నె త్తిమీద ఒకటిచ్చుకో వాలని పించింది. 

“ట్ర, కాఫీ, గోల్డ్ స్పాట్: కోకాకోలా: ఎనీ థింగ్ యు వాంట్; 

కొంటెగా నవ్వి “ఎనీ డ్రింక్స్ యు వాంట్!” అంది. 

“ఒద్దండీ. 99 

“మమ్ము నన్ను చెడ్ చేస్తుంది! మిమ్మల్నలా వది ల్ల!” 

“నే నావిడకో చెపాగా!” 

“నో! యు మస్ట్ టేక్ సమ్థింగ్. ఆల్ రైట్. మీరెలాగూ చెప్పరు. 
నేనే సెలక్స్ చేసి తెస్తాను. నో ఛాయిస్ ఫర్ యు నా.” 

ఈ లోపుగా బుజంమీద వేసుకున్న చీరా జాకెట్లూ ఎటాచ్డ్ చాత్రూం 
తలుప్పమీద పడేసి. “ఎక్స్కూ్యూజబ్మీ ఫర్ ఎ (బీఫ్ ఎబ్సెన్స్. * అంది. ఆటో 

మెటిక్ గా తాళంసడిపోయిన గదితలుపు తెరిచి హాలువై పు పు వెళ్ళింది, 

నేను లేచి; *దేవాధిదేవ శ్రీ వాసు దేవ” రికార్డు ఏరుకుని ప్రేయర్ స్పీడ్ 

ఎడ్డస్ట్ చేసుకుని; రికార్డు మేబొమీద పెట్టి ఆన్ చేసే సీను మధురమైన చాలమురశీ 
కృష్ణ కంఠస్వరంలోంచి మహతరమెన సంగీతం వినే మత్తుకి సిద్ధంకాసాగాను.. 

రెండు నిముషాలె ౦ది. 

చేతిలో పెద్ద రై రెక్వేసె సెజు గ్లాస్తో గదిలో అడుగు పెట్టింది యామిని. 
గ్లాసులో ఏవో (డ్రింక్ వుంది, విస్కీ సోడా కావచ్చు; సుగంధి షర్బత్ కావచ్చు, 
రంగునుబట్టి చెప్పడం కష్టం, రుచిచూ సే క్ తప్ప తెలీదు. 

తలుపును పెద్ద చప్పుడుతో మూసి; ఉబ్బి న్లో, యులైక్ ఇట్. ఓసారి 

మమ్మీ ఆఫర్ చేస్తే సే పుచ్చుకున్నారు. ” అవి గ్లాసు నాకు అందించబోయింది. 
నేను వద్దన్న ట్టు చెయ్యాడించాను. 
“| డింక్ తీసుకుంటూ మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చెయ్యండి నర్సరా జుగారూ; 

బావుంటుంది” అని ఆపుకోలేని నవ్వుతో అంది; యామిని. ఆమె తొడుక్కున్న 
"గురూ షర్ట్ మీద ఏదో ద్రావకం ఒలికిన చిహ్నాలున్నాయి; మెడధగ్గిరః 
రొమ్ము మధ్య; ఇంకా లోపలికి జాలువారి (కిందికి (పవహించినట్టు._ 
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ఈమె ఇందాక నేను రాకముందు కొంచం తొగిందన్నది భాయం. మళ్ళా 

ఇప్పుడు మరో గ్లాస్ (ఫిజ్ దగ్గిర నుంచునే గల్ప్చేసినట్టుంది. “రా” కొ'పేడం 
అ 

దొకౌ నచ్చిందా? 

ఆర్టీ; ఇట్ లెఫ్ట్ టు యు” అని గ్లాసు నాకు చాలా దగ్గిరసా సె"ే 
(a2) న! 

సింది. “షెల్ఫ్లో మీదనే వున్నాయి నొ పిక్చర్స్, అవి చూడ్డంమా(తం మర్చి 

పోకండి; మ్యూజిక్ లోపడి. మీకూ మమ్మీకి మ్యూజిక్ వుంపే మరేమీ అక్క 

గ్లదు!........ అఫ్కోర్స్! నేనో పెద్ద అర్జిస్టునని క్రియిమ్ చెయ్యనుగానీ; ఆర్ట్ 

ఒక పర్వత మైతే దాని స్టోహ్స్మీన కొటిన పల్రీలు, నా బొమ్మలు!” అని అల్లరిగా 
క. వ రు (>) ' oe) - 

చూస్తూ బాత్ రూమ్లో దూరింది యామిని. 

ఈ క్య'వేళ నా. 

ఆరు శ|తువులను న. 

అంటున్నాడు వాలమరళీకృష్ణ వాసు దేవుడితో దీనంగా. 
అ 0౪ 09 0 

కింద యేడు నే నిక్కడి పి.జి. సెంటర్లో యమ్మే చదవడాని కొచ్చిన 

కొతులో; డాక్షర్ చందశేఖరంగారు నన్ను కనకసుందరంగారికి పరిచయం 

చేసేరు, 

కనకసుందరంగారు పడమటి దేశ ంవాడు. పెద్ద ఇంజనీరు .మూడేళ్ళ (క్రితం 

వరకు (శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడట. కాంట్రాక్షర్ల దగ్గిర బాగా 

డబ్బులు కోసి గవర్నమెంట్ స్టోర్స్లో సరుకు మాయంచేయించేసి; ఇలాగ 

ఇన ప్పెట్టికి అకార గుణింతం నేర్పేడట. (వభుత్యంవారు ఇత న్నేదో చెయ్యాలనీ 

ఈయనే మో (పభుత్యంవారు తననేమీ చెయ్యకుండా చూసుకోవాలవీ (పయత్న 

(పతి యత్నాలుచురుగ్గా జరగ్గా; ఈయన రిష్రెైరైెపోవడమనే మధ్యే మార్గం 

దొరికిందట. ఇప్పుడు కాంటాక్టులు చేస్తున్నాడు. డిపార్తుమెంటులో. పెద్ద పెద్ద 

ఇంజనీర్లంతా ఎరిగున్నవాళ్ళు కావడంవల్ల ఈయన పని మాడుపాళ్ళు పిమెంటు 

అరుపాళ్ళు ఇసకా వేసినట్లు “కాం్మక్రీటు”గా వుంది. 

కనకసుందరంగారి భార్య మీనాక్షమ్మగారు, ఆవిడ పెద్ద సంగీత విద్వాంసు 

రాలు. ముప్ఫై ఏడేచ్ళు. చెంబె వై ద్యనాధ భాగవతార్; జీ. ఎన్, బాలను[బి 

హ్మణ్యం; మధ్యుల్తై మణిఅయ్యర్ ; మొదలైన తమిళ విద్వాంనులతో ఆవిడకి 

- సన్నిహితమైన పరిచయం వుండేది, వారి శ్యుశూష ఆవిడ కొక పెద్ద “ఎ సెట్.” 

మీనాక్షమ్మగారి ద్వారా కనకసుందరంగారి డబ్బులో చెస్సుకో దగ్గ భాగం సంగీత 
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సర్మిశమమీద ఖర్చవక తప్పలేదు, మాంచి 'పేవ్రికార్డరు;లెక్క లేనన్ని చేపులు 

స్టేరియో, అంతులేని రికార్డులు: ఇలా, ఇంట్లో ఆవిడకొక పెద్ద మ్యూజిక్ లె(బరీ 

వుంది. చుట్టుపక్కల ఏ వూశ్ళో సంగితకచేరి జరిగినా, కుటుంబం యానన్మందీ 

కౌర్లో వెళ్ళి ప్యా(టన్ టి క్కెట్స్తో ఏని రావలసింది. సంగీత విద్వాంసులనీ, 

సంగిత కళాభిమానులనీ ఇంటికి ఆహ్వానించి విందులు మందులు ఇవ్వడం వొక 

(వఖ్యాత మెన హావీ, ఆవిడకి. 

వాళ్ళ రెండో అమ్మాయి హీమలత: నా దగ్గిర ట్యూషన్ చెప్పించు 

కోవడం ద్వారా నాకా యింటితో సంబంధం ఏర్పడింది. నాది చిత్రమెన శెరీరు. 
స్కూల్ “ఫైనల్, పి.యు.సి.ల్లో మేధమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ); ఏి.ఏ,లో హిస్ట 

రీస్. తెలుగు, బియ్యోడీ చదివి మూడేళ్ళు టీచర్ సర్వీసు, స్టడీ-లీవుమీద ఎం.ఏ 

చదువు: అందులో సబ్జెక్టు ఇంగ్లీమానూ. హేమలత రెండుసార్లు మెట్రిక్ 
తప్పింది, ఇంగ్లీమ. మేత్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్ర) ఇంగ్లీమ మీడియంలో చెప్పాలిట: 
తెలుగు మాతం తెలుగు మీడియంలో చెబితే చాలునట. అన్నీ చెప్పగల టీచర్ని 

నేనొక్కల్లే దొరికినట్టుంది. అవన్నీ అలావుంచి: సంగీతం అంపే చెవి కోసు 
కునే గుణం, అభిరుచీ నా కుండడం వల్లనే నాకా యింట్లో _పవేశం దొరికిం 
దనక తప్పదు. నన్ను మొదట వారికి పరోక్షంగా పరిచయంచేసిన డాక్టర్ 
చం్మదశేఖరంగారు ఒక సంగీత కచేరీకి యధాలాపంగా రావటం తటస్థించింది. . 

అప్పుడాయన నన్ను కనకసుందర౦ దంసతులకు (పత్యక్షంగా పరిచయంచేసేరు, 
“ఫొ గిడ్రిట్  హాపెన్ యు ఆర్ హియర్ అని కనకసుందరంగారు ఆశ్చర్య 

పడడం; *వికాజ్., ఐ లవ్ మ్యూజిక్” అని నేను చెప్పడం, “దెన్ వుయ్ షడ్ 

అప్ టు పేక్ హిమ్ టు అవర్ ఫోల్డ్” అని మీనాక్షమ్మగారు సెటిల్ చేయడం 

జరిగాయి, 

హేమ కాన్వెంట్ పిల్ల. ఇంగ్రీష తప్ప తెలుగు అసలు మాట్లాడేదే కాడు. 
అనసూయమ్మకి కొంచెంకూడా ఇంగ్లీషు రాదని, “పయిమరీ వాంట్స” తెలు 
గులో “ఎక్స్ట్పెస్ చెయ్యవలసి వస్తోందనీ విసుక్కు నేది. ఆమెకి ట్యూషన్ 
చెప్పటం ఒకానొక మరపురాని అనుభవం: అగ్నిపరీక్ష కూడాను. 

వారానికి ఆరురోజులు: రోజుకి మూడుగంటలు చొప్పున చెప్పాలి. 

మూడు గంటల్లోనూ “రాజ్ కపూర్ సినిమాలాగా” ర0డు ఇంటర్వెల్ ఉండేవి. 

ఒకనాఠి (డింక్ తీసుకొని, వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గర “బషప్” అయి వచ్చేది.మరో 
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౨ట ర్వెల్వూ, తరవాత 

కి నౌక్తు వంచ. 
ట్యూషన్ బమ్లో నేకాక, ఎప్పుడూ కూడా హేమ నా శెదటగా ఊకో 

లెదు. సోఫా పెట్లో భాగంగా పుండే సోఫాలో నా పక్కనే కూర్చొనేడి. వీలయి 
నంతవరకు చదడుప్ప చెప్పనీకండా నస్ను పక్కదా ళ్ 

స్టోరిస్” “కామిక్ క వర్గించుకుంటూ ఫెచ్ళన నవ్వ 

యధాళ క్రి. గడీకోసారి “హౌ డు యు లైక్ దిస్ 
ఫీల్ ఐ లుక్ ఇన్ దిస్ బీన్స్” అనో పేశ్నించి చెే 
“ఎక్సెలెంట్ ” అనో ' 'సండర్భుల్” అనో, “ఫెంటాస్టిక్” అనో “స్టాక్ అన్నర్నొో 

కు డు గ మ 

చెబితే లాభంలేదు. “ఫీలిట్ అండ్ 'అల్మియార్” అని నా చెయ్యి తన రెడ 
మీడిసుకుని “యార్” అన్నందుకు “సారీ” చెప్పె సేది. మొహంమీద కొ తగా 

అవ లస్తున్న “పింపుల్” వీపుమీద “నడెన్”గా తెగిపోయిన “బబన్” లాం వేదో 
రోజుకొకటి “ఇన్ వెంట్”చేసి, వాటిని “మెండ్” చెయ్యమని పురమాయించేది 
పదెనిమిడేకొ చ్చి: ఇరవె ఏళ దాన్హా కనబడుతూ: తనకంటె ఏడెశ్ళే "పెదఅయిస 0 ఖీ యా లి ది 
యువకుడి దగ్గిర అంత “కోడ్”? గా పుండే ఏ యువతి అయినా మ్యోటర్కీ అగ్ని 
పరీకే కదా. చెయ్యి చురక్కుండా కాలు జారకుండా ఆ కొంఖె రూపాయల 
ఉద్ గాన్ని అలా కష్టంతో నెట్టుకొచ్చి చివరికెలాగో హేను మె[5 పాస్ అని 
పించేను. హేమ నా " ట్యూషన్ వల్లనే పొసయిందని నేను | గర్యపడు తున్నలో జూ, 

వాళ్ళ మమ్మీ నన్ను థేంక్ చేసున్నరో జు, రిజర్ వచ్చినరోజు, హమ నాగురించి 
అవమానం . (Ja) 

చాలా నిరయగా వ్యాఖ్యానించింది. తను లెసన్స్ ఏగ్గొట్లడానికిచసిన (పయత్నాలు యె ఛ్ ౧౫ 

ఎవీకూడా నేను పసిగట్టలేకపోయాననీ, తను నన్ను ఎటాక్ చెయ్యడానికి చేసిన 
(టిక్స్కి మాతం విత్ స్తాండయ్యాననీనూ. రెండూ విదోహక చర్యలు, నేను 
రెండిట్నీ విజయవంతంగా నే ఎదుర్కొన్నాను, అది (గహించి నన్ను కాంస్లి 

మెంట్ చెయ్యవలసిందిపోయి, ఇలా కామెంట్ చేసిందన్నమాట. బోనీ, కనక 

సుందరంగారై నా నా వేపు ఒకమాట వెయ్యలేదు. పెగా దట్స్ (టూ మైవైల్ 
యువర్ సచ్ ఎ డామినేటింగ్ ఫిగర్! అంతెందుకు? డిస్టీరిక్ట్ జడ్ద్ మ రాధవయ్య 

గారంత ఎలరీ ఫలోకూడా నేనొక్కళ్లే వాళ్ళింటి కెడితే “వై డు డు యు కమ్ఎలోన్” 
డగ తా. క్షా 

అని మీద పడిపోతాడంతే. “టింగ్ ఎట్ లీస్ట్ యువర్ సెకండ్ పవి, నెక్ 

టెమ్” అని (పొధేయపడతాడు. మీనాక్షీమ్మగారు మాత్రం నా వేపు తియ్యగా 

భా 
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చూసి సన్నగా నవ్వేరు, “సో య్లవార్ నాట్ 'సెడ్యూస్స్ ... ఓక, లీవిట్ టుమిఎ 

అని అర్థం చెప్పొచ్చు. కాని ఎవరితో చెఫ్పుకోడం?.... తఅలచుకోడ మే (సమాదం 

కదాం . 

మీనాక్షమ్మగారికి బాలమురశళీకృష్షం"కే యిష్టం, ఇష్ట మేమిటి, మెరి! 

ఆయన రికార్డ్ లన్నీ కొనేససే ధావిడ. ముఫ్పై నలభై మైళ్ళ దూరంలో ఎక్కడ 

బాలమురరీక కృష్ణ కచేరి జరిగినా ఆవిడ అక్కడికి ముందురోజు వెళ్ళిపోయేటంత 

హడావిడి చేస్తారు, వీలుంటే వెళ్ళిపోతారు కూడాను, ఫ్రంట్ రోలో కూర్చుని; 

ఆయన పాడినా, పొడరపోయినాొ, నవ్వినా, వెనక్కి. తిరిగి ఎవర్నో (పేనుతో 

సలకదించినా స్వర్యపసారం సందర్భంగా “గానాలోచనిలతో తలపై కె త్తినా; 

ఆయన్నే చూస్తూ మెర్ ఆఫ్ అడ్మెర్లో పడిపోతారు. వేటరీతో పనిచేసేదో; 

కరెంటుదో; ఏదో చన కేప్రికార్లర్ మీద ఆయన కౌన్ సర్ట్ అంతా ముందు 

గానే పర్మిషన్ తీసుకుని ని రికార్డ్ చేస్తారావిడ. ఇంటి కొచ్చార అది మళ్ళీ “పే 

చేసి, తన్మయత్వం చెందుతారు. శెండు మూడు వారాలపాటు మా కందరికీ 

మురళీ గానామృతం |పసాదంలా పంచిపెడతారు, 

మీనాఉగారికి వాలమురళికృష్టంటేనే కాక ఆయన అఆడ్రైరర్స్ అంబే 
కూడా వల్ల మాలిన యిష్టం. బాలముర శీకృష్ట పాడిన సదాశివ (బ హ్మేందర్ 

క్రీ ర్రనలు సరిగా అయన బాణీలో ఆయన సంగతులన్నీ తుచ. తస్పకుండా వేసి 
సాడగలనని నా మీద ఆవిడకి ఎనలేని అభిమానం ఏర్పడింది. “ఇమీేషన్ 

ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వేస్ ఆఫ్ ఎ(సీసియేషన్” ఎనీ నన్ను బాలమురళీకృష్ణ 

అడె డె్మెరర్న్లో కలి"పీసీ రాఏడ. అందువల కొంత నష్టపోయినా, మీనాక్షీమ్మ 

గారి అప్పుల్లో లిస్టప్ అయిఫోడంపల్ల ఆ నష్టం కొం పెన్చేట్ అయిపోయిందని 

చెప్పొచ్చు. డాక్షర్ చంపి? శేఖరంగారు నిస్ను వాళ్ళింట్లో “హేమ ట్యూటర్ గా 

(ప వేశ పెట్టిన క త్త న్నాళ్ళకి వా గురించి ఆవిణ్నీ అడిగేరు; “హాస్ దు యు లెక్ 

దిస్ యజ్మాణ * అని, దాని కావిడ ఉదారింగా నచ్వేసి; స్టా హార్డ్ లో నాల 

నురశీకృష్ణ కాన్సర్ చేసే స్టెజ్ ఉందిగా; ఆ స్తెజ్మీవ ఈయనున్నారు,” 

అన్నారు. బహుళా తంబూరా పడ్తూ వుంటానేమో అని గర్వపడ్డాను, చంద 
శేఖరంగారు. ఇన్క మ్టాక్స్ ఆఫీసర్ రాసుస్వామిగారు; సూపరం౦ం పెండింగ్ 

ఇంజనీల్ రఘునాథరాజుగారు విబినెస్ మాన్ ఆంజనేయులుగారు, సిమెంట్ డీలర్ 

సుుబహ్మణ్యంగారు; అన్నట్టు మర్చిపోయాను; ఎక్స్ ఇంజనీర్ అండ్ (పజెంట్ 
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కాన్హారిక్టర్ డీఎఫ్. కనకసుందరంగారు. ఎందథఠం "పీ నాకేమి? బృిందావనమడి 

అందరి దీ. 

హేమవాళ్ళ బాబాయగా రింట్లో వుండి ఇంగ్లీషు మీడియమ్ కాలేజీలో చద 
వడంకోసం పొదరాబాద్ వెళ్ళిపోయిన దగ్గర్నుంచీ మీనాక్షమ్మగారు నామీద 
స్పెషల్ ఇన్ట రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. నన్ను గాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాలని దీక్షపట్టా 
రావిడ. నారు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్చిసానన్నారు. నన్ను విజయవాడ తీసు కెళ్ళి 
అలిండియారేడియో లై ట్ మ్యూజిక్ సెక్షన్లో ఆడిషన్ బెస్ట్ చేయించేరు. విజయ 
వాడ కేందంనుంచి వెలువడే నా లైట్ మ్యూజిక్ (పో[గాంకోసం నేనీమధ్య 
కొన్ని పాటలు (ప్రాక్టీస్ చేసేను. అవి పేవ్చేసి, తీరిగ్గా రెండుమూడు సార్లు 
విని ఎనలైజ్ చేస్తానన్నారు మీనాక్షమ్మగారు. ఈ మధ్య నే నావిడతో. ఆవిడ 
రూమ్లో కాదుగానీ. కార్లో, కొరిడార్స్లో; పిక్చర్ హౌ పెస్లో, కాన్నర్డ్ 

ల్స్లో; “ఐవజ్ ఎలోన్ విత్ హర్ సెవరల్ టైమ్స్!” ఇవాళ; “బట్ ఫర్ 
బె సెడ్ మంకీ ఆఫ్ ఎన్ ఆంజనేయులు: ఐ షుడ్ హాఫ్ వీన్ ఎలోన్ విక్ 

ర్ ఇన్ హర్ వోన్ రూమ్!” అని చెప్పొచ్చు. 
(. 3 ష్ 

యామినీవూర్హ తీరిక... (గేట్ అర్జిస్టు అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, 

కాని ఆమె బొమ్మలు నలుగుర్నీ ఆకర్షించే అవకాశం వుంది. ఆ నలుగుర్లో 
ఎక్కువమందికి అర్ధమయ్యే (ప్రమాదం కూడా వుంది. అన్ని కళల్లోను అర్థ 

మయ్యేది గొప్పదా. అర్హంకానిది గొప్పదా అన్న సంఘర్షణ వుందని నాకు 

న 

en ది 

లో 

తెలును. 

“ఏసీలాకాశంో అని ఒక బొమ్మ వుంది, ఆమె ఫెల్లో కాగితంమీదనే 

వేసింది రంగుల్లో: దాంట్లో ఒక స్త్రీ వుంది. ఆమె గుండెకు ఎడమ పక్కన 

పెట్ట తూటు సడినటుగా ఖాళీగా పుంది, ఆమె హృదయం ఆమె దగ్గిర లేదన్న 
శం 

మాట. ఆ హృదయాన్ని ఆమె తన చేతో పటుకుని ఎవరికో అందిస్తోంది. 
అజాన్ లు 

హృదయం ఎనటామికల్ గా వుండే ఆకారంలోనే చితించబడింది. అది ఇంతా 

అంతా కాదు. ఇంచుమించు కాగితం అంతా ఆక్రమించి పుంది, అంపే ఆకాశ 

మంత ఆ హృదయం స్త్రీకి పుందశో యేమో అమె భావం. హృదయంలోకి 

వచ్చే రక్తం మాత్రమే లెక్కకి తీసుకుని అపరిశుద్ద రక్తపు రంగు (సలం) 
ఆ హృదయం అంతటికీ పూసింది. అనంత మైనదీ, వినీల మెవదీ అయిన 
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ఆకాశంలాంటి ఆ పృావయాన్ని అమె ఎపంికో  నమర్చిస్రోంది. కాగికానికి 
ఈ మూలను, ఒక ప్యూనీ లిటిల్ (కీచర్ పున్నాడు. పురుషుడని చె ప్పేటందుకు 
చిహ్నం వుంది. వాడు అమె అందిస్తున్న హృ్చాదయాన్ని బహుశా దాని అనంత 

త్వాన్ని అందుకోలేక కాబోలు! భయంగా చూస్తున్నాడు. అదినా కొద్దన్నట్లు 

సంజ చేస్తున్నాడు. నాకు హృదయం వద్దు శరీరం చాలునన్నట్లు ఆమె అందిం 

చనిదాన్ని అర్దిస్తున్నాడు . రంగుల కాంబినేషను ఆకారాలూ అనవసరంగా (పథ్యాతి 

చెందిన .ఆర్టిస్టువిలా వున్నాయి, స్టోక్ అంతకన్నా కూడా పేలనంగాపుంది 

ఇలాంటివి అయిదారు వరకు ఉన్నాయి: పెద్దవి. భారీ ఎత్తున చేసినవి, 

మిగిలిన వాటిలో నేచర్ స్టడీ- టోలు చూస వేసినవి,, దృశ్యం చూసి 

స్కెచ్ వేసుకుని గుర్తుంచుకొని డీశేల్స్ వర్కవుట్ చేసినవి ఉన్నాయి, 
కాని, సంగీత కచెరీలకి వాళ్ళమ్మగారితో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ. 

కూర్చుని లేసిన స్మెచ్లు నాకు చాలా బావున్నాయి. వాటన్నిట్లోను ఆయా 

కళాకారులు ఆ స్టాయికి చేరడానికి చేసిన క్ఫషమో ఆనుభవించిన వేదనో 

ప్రస్ఫుటంగా కనబడేటట్లు, వారి భౌతిక ఆకారాలనికాక, మానిసిక పరిణా 
మాలను చితించిందామె. ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి, ఎమ్మెల్ వసంతకుమారి 

డి.కె. పట్టమ్మాశ్, చిట్టిబాబు, వి.జి. జోగ్, బిస్మిల్లాఖాన్, హరిిపసాద్ 
చౌరాసియా, ఎన్, రమణి, బాలముర శీకృష్ణ_. ఇంకా చాలా వున్నాయి అందులో, 

వాటిల్లో కూడా నాకు చాలా అశృర్య్యాన్ని కలిగించినవి, రాధ.జయలక్ష్మీ; 

టి.ఆర్. మహాలింగం. ధ్వారం హంగతాయార్తవి, మొదటి జంట, జంట 

గాయినులు శరీరాలు వేరయినా నాదం ఒకటిగా వారు (పఖ్యాతలు, యూనిజన్ 

చిహ్నం చేసి వేసింది, ఆ స్కెచ్చి చాగానేవుంది. కాని, మహాలింగం, మంగ 

తాయార్లు జంట కళాకారులు కారు, వారు రెండు జాతులు, ఆవి రెండు 

వాద్యాలు. రెండు నాదాలు, కౌని ఎందుకో ఆరెండు ఒక్క పే అయ్యాయి, ఆ (న 
వృత్తుల ఐక్య భావం ఆ రెండు వాద్యాల్ల ేంచి ఒకే నాదం వస్తున్న 
స్ఫురణను (శోతలకిసోంది, ఈ భావాన్ని చి తించడానికి ఆమె, వాయులీనం 
ఫింగర్ టోర్డ్ని గుం|డంగా చి(తించి దానికీ వేణువుకుండే బెజ్జాలు వేసింది 

పయొలిన్ కమాను మహాలింగం గుండెల్లో పొడుసోంది, అతని బాధ పూట 
లోంచే పలుకుతోంది కాని వయొలిన్ లోంచి బయట పడుతోంది, 

ఆ బొమ్మలన్నీ చూసి అలసి పోయాను. 

$04 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



"ళీ షెల్ఫ్లో ఇంకొ ఏమైనా అసంపూర్తి చీ త్రాలుంటాయే మోనని చూ స్తే 
అందులోంచి ఇంకో స్కెచ్ బుక్ బైటపడింది, (శ్రీశైలం (పా జెక్టు, మళల్లేశ్వరా 

లయం మొదలుకొని చాలా వ్యక్తిగతమైన చితాలున్నాయి అందులో. మీనాక్షమ్మ 
గారికి ఎంతమందితో సన్నిహిత సంబంధం వుందో అందరి బొమ్మలూ 
వున్నాయి, నాది తప్ప, అందరికీ నిర్మొహమాటంగా ఆంటగట్టనలసిన భావం 

అంట గట్టంది, యామిని, అం'ే ఆవిణ్ణి చాలా నిశితంగా పరిశీలిసోందన్నమాట, 
అందులో శే[ు లేనందుకు సంతోషించాను. పేజీలు తిరగేస్తూపుం పే నన్ను 

అశ్చర్యంలో పడేసిన మరో బొమ్మ కనిపించింది;. హేమా, నేను! హేమకి 

కామినీ భావం ఇచ్చింది, నౌ బొమ్ములో నాత్వికత వుంది, బొమ్మ కింద ఏదొ 

రాసి, మళ్ళీ తెలియకుండా కొ'పేసింది, అది చదవడానికి (పయశ్నం చెయ్యగా 
చెయ్యగా; “నేను నువ్వయితే అతను అతను కాడు” అని అస్పష్టంగా ఆర్ధ 

మైంది. నమ్మకంలేదు, ఈ పుస్తకం వెంటనే దాచేశాను. ఆని ఎవరికైనా 
చూపించే ఉద్దేశం యామినికి ఉన్నట్టు తోచదు........ పుస్తకం వెనకట్టమీ 
ఒక ఆస్ ఉంది. బంటు పిల్లి నారాయణమూ _ర్టి, ఫిట్టర్. డీజిల్ వరహా 

ఖర్గపూర్ రైల్వే సేషన్_ ఈ అస్ ఎక్కడో 1 చూసాను టం అనుసూయమ్మ 

ఉత్తరం మీద నేనిందాక రాసినది ఒక్క నిమిషంలోనే గుర్తొచ్చింది, ఎపడీ 

నారాయణ మూరి? అనసూయమ్మకి మాతం కావలసినవాడే, అయితే వీడి 
అ|డస్ యామినిఇంత రహస్యంగా దాచిన ఈ స్కెచ్బుక్ వెనకాల ఎందు 

కుంది? ఈ మెచేత కూడా అనసూయమ్మ కొన్ని ఉతృ్సరాలమీద ఆ్మడస్ 

రాయించుకుందే మో? రాయించుకుంటే రాయిచుకునే ఉండొచ్చు కాని ఆ అడ్రస్ 

ఈమె ఇంత గుట్టుగావున్న పుస్తకంలో నోట్ చేసుకోడ మెందుకు? 

ఆ మూలని అల్మేరామీద నిల బెస్పు ఒక పెద్ద బొమ్మవుంది. ఎ(రనికాగితం 

చుట్ట బెట్లి రిబ్బన్ లాంటి సిల్క్ కేపుతో కటివుంది. తెచ్చుకుని, విప్పాను. 

మౌంట్ మీద అంటించివుంది. ఏదో కాంపిటీషన్కో ఎగ్జిబిషన్ కో పంపాలని 

(పయత్నిస్తున్నట్టు- 
ఆ బొమ్మ నాకు కాసేపటిదాకా అసలేమీ అర్థంకాలేదు, 

అందులో వొక లంబకోణ, తిభుజం వుంది. (తిఘజం మూడు బిందువుల 

దగ్గిరా ముగ్గురు మనుష్యులు. ఒక్కొక్కరు మిగిలిన యిద్దర్నిచూసి వేళా 

కోళంగా నవ్వుతున్నారు. (పతివారు ఏదో ఓ పక్కకి ఆకర్షితులపుతున్నట్లు 



వారి అంశలతో, మేగ్నెటిక్ ఫీలులో లాంటి గీతలద్యారా; స్పెర్మటోజోవా 

లొంటి ఆకౌరాలు గల రేణువుల ద్వారా చూపించింది, దాని పేరు, “లంబము. 

ఏలం౦ంబముఎొ 

అయిదు నిముషాలు బొమ్మనలా కళ్లెదుట షెట్టుకోగా; లంబము అనేది 

ఒక గీతకు మరో గీత (కౌస్గా నచ్చి "తాకడం అనే పరిజ్ఞానంవల్ల అది. 

(పేమకు చిహ్నమే మోసని భావించాను, *విలంబము” అంకే ఆలస్యం కదా, 

అంచే? (పేను సఫలం కావడానికి ఆలస్యం కావచ్చునని భావమా? “ఫార్ 

సెచ్గ్ ఐడియా లాగుంది. లేక నా తలకాయ ట్యూబ్ లై టా?.... ఈ బొమ్మ 

భావం అడిగి తెలుసుకోవాలి, యామినిని.. 

హటాత్తుగా ఆ బొమ్మలో ఒక విషయం నా కళ్ళు గుర్తుపట్టాయి. నేను 
నిర్హాంత పోయాను, 

ఆ బొమ్మలో ఉన్న మూడు బిందువులూ నేను, మీనాక్షమ్మగారు, 

యామిని!? ఏదో “క్లూ? దొరుకుతుందేమో అన్నట్టుగా బొమ్మ అటు తిప్పాను. 

“ఏ లవ్ యు అనుంది. ' 

నన్ను చూడమని ఆమె చెప్పిన బొమ్మల్లో ఇది లేదు. ఇందాక 
"స్కెచ్ బుక్లో వాళ్ళ అమ్మగార్ని వివిధ భంగిమల్లో చూపినవి చూసిన దాని 
కన్న ఇప్పుడు కొంచెం బెదురు ఎక్కువై ౦ది........ గబగవా పొట్లాం కేసి 
బొమ్మని యథాస్థానంలో పెనైశాను, 

స్కెచ్బుక్లో మీనాక్షమ్మగారి (ఫెండ్స్లో నే నెందుకు లేనో ఇప్పుడు 

నా కర్ణమెపోయింది! 

“మ అవి యుిో....... “యు అంపే?........ అసలు 'ఐి అంపే 

యెవరని! 

0 0 0 

ప్రేయర్ మీద “వెంచర్స్” సంగీతం హై సఫెడెలిటీ స్టీరియో స్పీకర్స్ 
లోంచి 'అట్టహాస సంగా వసోంది. నేను బుద్దిగా కూర్చుని మీనాక్షమ్మగారి గది 
లోంచి తెచ్చుకున్న సంగీత కచేరీల ఫోటోల ఆల్బమ్ తిరిగేస్తున్నాను, అప్పు 

డొచ్చింది యామిని, బాత్ రూమ్లోంచి, 

ఆశ్చర్యం పెనుహాసంగా మార్చుకుని వెంచర్స్ని ప్రేయర్ మీద చూపించి 
ఇక స = శరీ అర సాన కిం చం. ఈ ర, క (భి ఇదిమెట్ పతనం: బన్నిట్టు నోటికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుంది. 
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చీరా జాకెట్టూ వేసుకు ఎన్న యామిని “గుడ్డి” సీనిమాలో జయభాధురి లాగ 
ఒక్కసారి ఎదిగి పెద్దదె న నట్లు కనబడ్జౌది. వీళ్ళమ్మా నా ఎ పనికి పెళ్ళిప్పుడు 
చేసారో, పాపం! 

“అడ వాళ్ళంతా వొక్కటే” అని నవ్వాను. యామిని వేసిన బొమ్మలు 
చూసేక నేను వాళ్ళింట్లో (వతి ఒక్కరికీ, ముఖ్యంగా తనకీ; అతి సన్నిహితు 
డను అయిపోయినట్టుగా ఒక ఆలోచనా తరంగం కదిపింది నన్ను. 

ిచ్చల్రాల్లైో 

“నేను వాల సురోళ్లీకృష్ణ 8 రికార్డ్ ఏంటే కామెంట్ చేసేపు. వెంచర్స్ 
ఏం ప కూడా కామెంట్ చెయ్యకుండా పుండలేక పోయోపు'........ అడాపేస్తాను; 

నువ్వు నాడు!” అన్నాను, పేయర్ ఆప్పచెయ్యదానికి లేస్తూ 

“నేనా? బాట కాఫ్ ఆల్ పీపుల్! నాశే పొడ్డం వొస్తే" అంచి యామిని 

పెద్దగా నవ్వుతూ. 

నేను తనని ఏకవచన (ప్రయోగం చేసినందు కేమీ అన్లేదు, అనడం 

మాట కేం, అనుకో నేలేనట్లుంది! 

“నీకు పాడ్డం వ వస్తే మీనాక్షమ్మగారి దగ్గిర మానేసి నీ చగ్గిరే నేర్చు 
కుంటాను!” 

“అందానికి మా చెల్తీ, సాటకి నేనూ“ అని నవ్వించి యామిని. 

రికార్డ్ ఆపేశాను. "ఏలో నిశ్శబ్దం యామిని ఆర్లుతో ఇమాజినేషన్ 
లాగ సొరెమ్గా పుంది....... . 

అనో "బొమ్మలన్నీ చూసేరా అంచె యౌమిని, నా అడ్సిచేషన్ కోసం 

ఆశగా కళ్ళ తెరచి చూస్తూ, 

“యువర్ పిక్చర్స్ అర్ సింప్లీ మార్వెంస్'* 

“ధథాంక్కెలాట్ . అంది యామిని, ఆనందంతో, షెల్ఫ్ ఎగ్గరి కెళ్ళి 

చె శల కట్ట తిసింది, “చెప్పం. ఇందురో మ కేగి నాగా నచ్చింది, గుడ్, 

బెటర్ ఆండ్ బెస్టు?" అని మంచంమీద నాపక్క కొచ్చి కూచుంది. ఆ జొమ 

తట్ట నొ వొళ్ళో పెట్టంది, 

“ “దొమ్మల్లో ఏ సీలాకౌళ ౦; స్కెచ్లో రాధ.జయలక్ష్మీ. _ దుహాలింగం. 

మంగతాయారు ఇంకొన్ని చూపించేను. వీటిల్లో చాలా సటుల్ గా వుంది ఇమాజి 
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“ధాంక్స్ నరసరాజుగారూ! మెనీమెనీ థాంక్స్! నా ఇండస్ట్రీ) మీరు రిక 

గ్నెజ్ చేసేరో” చాలా పరవశం అయిపోతూ అంది. యామిని. 

“రందరూ రికగె్నెజ్ చేస్తారు. యు విత్ వికమ్ ద (గే శెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ 

ఆఫ్ యునర్ ఏజ్” అన్నాను. 

“పిబిని మీ కెస్పుడో చూపించి వుండపల్సింది.... ఐ లాస్ట్ ఎ గుడ్ డీల్ 

ఆప్ ఎంకరేజ్ మెంట్ ఆల్ దీజ్ డేస్.” అని ఎంతో బాధపడింది యామిని. 

“ఇదుగో చూడు....ఈ బొమ్మ చూసి నేనెంతో యిదెపోయాను!” 
అన్నాను, అతి సన్నని బంగారపు తీగలతో సింబలె జ్ చేసి లతామంగేష్కర్ 

కంఠ మాధురికి చేసిన రూపకల్పన చూపించి. 

యామిని మొహం ఆనందంతో విప్పారింది. “మము సో గాడ్ టు హోప్ 

యు సీయింగ్ దీజ్ హంబుల్ తింగ్స్ అంది.నా చేతులు పట్టుకుని మీదికే త్రి. 

“మాట హాంబుల్ గా వుంది. ఆర్ట్ ఎమో నబ్లె మ్గా పుంది” అన్నాను, 

“బ్బ విల్ కిస్ యు అని బెదిరించింది యామిని; చేలు ఆడిస్తూ. 

నాక్కూడా కికొ_చ్చేస్తోంది. నా చిన్న మెదడు,” మాటలు తగ్గించవోయ్ 

వెరి పీనుగా!” అని ఫైనల్ వార్నింగిచ్చేసి ఆబ్లివియాన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 

“ఎండ్, యు ఆర్ వండర్భుల్ !” అన్నాను, స్నానంచేసి రావడాన్ని 

తెల్లగా మెరిసిపోతున్న ఆమె బుగ్గమీద వేలెట్టి వెంటనే తీసేసి. 

“థాంక్యూ, థాంకూ్యూ! థాంక్యూ ఎమిలియన్ "పైచ్చలో 

యామిని, మంచంమీద నా పక్కనె కూర్చునుంది, బొమ్మలన్నీ దొంతర 
పెడ్తూ “స్ట! ఇదెలా వొచ్చిం దిక్కడికి, దిస్ హోారిబుల్ తింగ్” అన్నది, 

పక్క_నేవున్న కాన్సర్ ల ఫోవోల ఆల్బంతీసి. “అది సరేగానీ మేష్టారూ: నే 

నొక్కటడుగుతాను చెపారూ” అంది. నా మొహాన్ని తన వేపు తిప్పుకుని నా 

కళ్ళలోకి తిన్నగా చూస్తూ .నేనేమీ అనలెదు.ఆ మె పేజీలన్నీ గబగబా తిప్పింది. 

ఒక ఫోటో దగ్గిర ఆగి అందులో వొక అమ్మాయిని చూపించి “ఈ అమ్మా 

యెవరు మేష్టా రూ? చెప్పగ్యలా”” అంది. 

ఆది వొక కచేరీ ఫోటో, అందులో గాయకరుడికి వెనగ్గా కూర్చున్న ఆ 
అమ్మాయి గాయకుడిని ఆరాధనగా చూస్తూ తంబురా పడోంది. 

నాకు కవిత్వం వొచ్చేస్తుంది, ఆ అమ్మాయి గాయకుడివెపు చూస్తున్న 
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పద్ధతికి. “చెపాను, చెప్పగలనని అభయమిస్తున్నాను” అన్నాను, నేను కూడా 
గాయకుడిని ఆరాధనగా చూస్తూ, కొంటెగా. 

“అది సరే మేష్టారు. వుడ్యు శిలీవ్.ఓసారి వరద రా జేశ్వ( రావు 
గారేమో మురళీ, కృష్టార్పణమస్తు అన్నారండి.వాట్ డజ్ హి మీన్ మేష్టారు?” 

“టు రివీల్ ఆర్ట్ అండ్ కస్ఫీల్ ది ఆర్టిస్తు ఈజ్ ఆర్ట్స్ ఎయిమ్." 
"”కస్ట్సీల్ వాట్?” | 
ోకన్సీల్ ద ఆర్టిస్ట్!” అని ఆమె బుజంమీద చెయ్యేసి, రెండో చేత్తో 

.వుస్తకం'మూని దూరంగా పడేశాను. 

 ోల్తితే మీకు చూపించవల్సిం దే.” అని లేచింది యామిని. హడావిడిగా 
“లేవడంలో జారిన పైటను ఆలవాటులేని విధంగా సవరించుకుని అల్మేరా దగ్గిరి 
కెళ్ళింది. 

అల్మేరామీద ఆ 'బొమ్మ వుంది. లంబిము_విలంబము.లేక*”ఐ లవ్ 
యు,” ఆ బొమ్మ నాకు చూపించాలని యామినికి ఆదుర్దాగా వుంది, ఆ బొమ్మ 
అర్హంగానీ నాకు ఆమె తెలియజేస్తే ఆంతా తెలియజేసినక్షు కదా. 

అప్పుడు లంబము ఇంక విలంబంతో బాధ పడక్క ర్రేదు . వ 

అప్ యు........ 

0 0 0 

“ఐ లవ యు, యామిని!” అన్నాను: తొందరపాటుకి కలిగిన పళ్చాతా 
పాన్ని సున్నితంగా మార్చుకుని ఆమెని లాలించే ధోరణిలో. 

“థాంక్యు.” 

“మనం జా(గిత్తగా కంటోల్డ్ గా వుందాం. ఇలా ఇంకెప్పుడూ తొంటి. 

పడొద్దు. నువ్వు.వ్శరీ కాకు. చదువులై పోగానే మేరేజ్ చేసుకుందాం, ఓకే” 
అన్నాను ఆమె వీపు నిమురుతూ. 

ఒక్క జర్క్తో విడిపడింది యామిని. “మేరేజి?” అంది చాలా ఆస 

“హ్యంతో చూస్తూ, 
“హు .ఈజ్ బాదర్డ్ ఆఫ్ మారెక్?....దట్. టూ విత్యు!.... ఇమ్.... 

ప్పాసిబుల్ ! 1” 

“ఐమ్ సారీ యామినీ. నువ్వన్నది నిజమె. నేను మ్యూజిక్లో పః 
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మ్ వేస్ట్ చేస్తున్నాను. ... ఇంక (శద్దగా చదువుతాను. ఐ విల్ పర్కొ. హార్స్ 

ప్! (పామ ఫస్ట్క్లాస్ తెచ్చుకుని జాబ్ సంపాదిస్తాను.” 

“జాబ్ !.. 22 అలం .లిటేచర్ ఎమ్మేతో ఏం జాబ్ వస్తుంది? అట్ ద 

యుడ్ బికమ్ ఎ లెక్చరర్; దట్సాల్!........ స్టాప్ డీమింగ్, మిస్టర్ న 

రాజు! నౌ కిప్పుఢిప్పుడే వొక హజ్ బెండు అక్కశ్లేదు . కావలసినప్పుడై నా, ఖ 

వుడ్ హాప్ ఎ డాక్టర్, ఎ జడ్జ్, ఎ పోలీసాఫీసర్, ఎ బిజినెస్ మాగ్నేట్; ఎట్ 

లీస్ట్ ఏన్ ఇంజినీర్ ఇఫ్. నాట్ ఎ మిలియనీర్!” మాట్లాడుతూనే చెదిరిపోయిన 

గుడ్డల్ని జుట్టును హృదయాన్ని సర్ధసుకుంది. “వోర్డ్ "వర్క్ చేస్తావుట, హార్డ్ 

వర్కు!! హార్డ్వర్- ఈజ్ నో గుడ్ బాబౌ........ 'సిన్ను చూసీ మమ్మీ నిన్ను 

"సెట్ చేయడం, చూసీ సీశేదో ఫెన్ "పేస్టూ లాట్సాఫ్ కామన్ సెన్ఫూ వున్నా 

యనుకుని _. ఐటుక్ యు ఫర్ + వె వాయ్ (ఫెండ్. ఐమ్ సో సారీ మిస్టర్ నర్న 

రాజు. లేచి వెళ్ళిపొండి, నా వేపలా చూడకండి: ఫీజ్! 

Er నేను నిర్హాంత పడి నిల్చుంపే తనే బయటిక్ వెళ్ళిపోయి అద్దంలో 

రోమాటు శన ఆకారం వేషం చూసుకుని. 

"యామిని మాటలు వింపే కలిగిన జుగుష్సలో మననునిండా. బురద అంటు 

కున్నట్టయిపోయింది. చేసిన పొరపాటడుగు వెనక్కి తీసుకోలేక, చేసిన తప్పుకి 

క్షమార్పణ చెబితే ఆందుకునేవాళ్ళు లేక నేను నిసృహాయుడనై పోయాను. 

పరుగత్తుకొచ్చింది యామిని. “హారీ అప్ మిస్టర్ సర్చరాజు!__మమ్మీ 

నొచ్చేస్తోంది ప్లిజ్ డోంట్ లుక్ సోమచ్ అప్ సెట్ సరిగ్గా వుండండి 

మెష్టారూ._ఇట్్్స ఆల్ నధింగ్ బట్ ఎ స్వీట్ అండ్ . కాజువల్ ఇన్ స్పిరే 

షన్! లై క్ పెయింటింగ్ ఎ పిక్చర్. ఆర్ స్టైచింగ్ ఎ రాగ. దట్వాల్ !... 

ఏదో పోగొట్టునున్నట్టు "మొహం పెట్టకండి బాబూ మీకు పుణ్యం వుంటుంది,” 

' తొందర తొందరగా మొహాన | ప్లవర్ తో పౌడర్ కొట్టుకుంది. డవ్ఫీ 

లోంచి రెండు యాలక్క్యాయలు లవంగాలు తీసి నోట్లో వేసుకుని. అర్జంటుగా 

నమల సాగింది. 

"నుమ్మీ రాగానే మమ్లాగ కూర్చోక, షీ జొ సే సమ్తింగ్. లేకపోతే 

స స్పెక్స్ చె చేస్తుంది. నాకు సీన్సం శే కిట్టదు! ఓ మెగాడ్” వాట్టుడు విత్ దీజ్ 

రెచెడ్ ికాడ్స్!” 

హా ల్లోకొచ్చి సోపాలో కూర్చున్నాను. 
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. అప్పడికే తెరిచున్న హాలు ద్వారంలోంచి పడమటి గాలిలా ఆకర్షణ వెద 

జల్లుకుంటూ వచ్చేరు మీనాక్షమ్మగారు. 

“మాట్లాడు!” అన్నట్టు సంజ్ఞచేసింది, కిటికి కర్టెన్ లోంచి యామిని. 

“నమస్కారమండీ, భలే చేశారే ఆరుగంటలకి రమ్మని! —మీ 

గురించి తొంభై విముషాలు........ కాదు నైన్టీ ఇయర్స్ నించీ వెయిట్ 

చేస్తున్నాను జోశేసి నేనే నవ్వుకున్నాను. పేలవంగా వచ్చుంటుంది. 

“రియల్లీ (” అన్నారు మీనాకఘ్మగారు, తియ్యటి నవ్వు పారేసి, “ఐమ్ 

రియల్లీ సారీ... జస్ట్ వన్ మోర్ మినిట్. సే వన్ మోర్ ఇయం!” ఆ అని 

నవ్వుకుంటూ తన దిలోకి వెళ్ళిపోయి తలు పేసుకున్నారు. 

రికార్డు పేయరు. స్పీక ర్పుః రికార్డులు, కచేరీల ఫోటోల: ఆల్బమ్, అన్ని 

దొంతర "పె పెట్టే బక్క చేతిమీద మోసుకొచ్చింది యామిని, హాల్లో ఆ మూల “పేవిల్ 

మీద పె'కేసి చిందరవందరగా సర్దింది. నేను తన గదిలో మంచంమీద మర్చి 

పోయిన మాలు ఆ పేవిల్ దగ్గిర ఒక కుర్చీవుంపే దాంట్లో పడేసింది. పరు 

గెత్తుకొనినా దగ్గిరకొ? న్చి “థాంక్యు ఎగెన్. యు డిడిట్ సో వెల్.” అనినా 

బుగ్గమీద చిన్న ముద్దుపెట్టి తవగదిలోకి పారిపోయింది, -. 

. ఏడున్నరకి గాను గడియారం అరగంట కొట్టింది. 

పడమటి గాలి ఇంకా వెచ్చగా వీస్తూనే వుంది. వది ఎప్పటికైనా ఆగు 

తుందా అని విసుగుపుచేస్తోంది. 
' © 



(“యువి మౌసప్యతిక। దీపానశి 1977) 

అరం వ రష 

“*వాల్తేరులో 'ఉదో్యగమాండి?” 

గీత తలతిప్పి అతనివేపు చూసింది. 

ముప్ఫ యే శ్ళుంటాఆు అతనికి, తెల్లటి పుల్ హాండ్స్ సెర్తిన్ సర్దు, సీలం 

రంగు (స్టెచ్లాన్ బెల్ జాటమ్లో టక్ చేసుకున్నాడు. కళ్ళతో" పెదవులతో 

ఆండంగా నవు ఏరున్నాడు. - 

“అవునండి” అని చెప్పేసి ఎందుకు: చెప్పానా అని తను ఈ సంభాషణ, 

కిచ్చిన అవకాశానికి పశ్చాత్తాప. పడుతూనే, నేను వాల్నేరు వెళుతున్నానని యిత 
నికి ఎలా 'తిలిసిందా ఆని ఆశ్వర్యపడ్తది. 

“నేనూ. వార్తే రే వెళ్తున్నాను” 'అని తిరుగు. బాణంలా చెప్పి అతను 

పొంటు చినర అంటీ ఆంట'నట్టున్న దుమ్ముని రెండు- వేళ్ళతో దులుష్పకున్నాడుః 

“అలాగా అనుకుని'వూరుకుంది' గీత, మాటకి మాట: తెగులు, ఊరు 

కున్నంత" ఉత్వమంలేదు, 

"నేను మెడికల్ ర్మిపజెంటెటివుగా పనిచేస్తున్నాను. మా కంపెనీకి 
విశాఖపట్నంలో ఎనరూ లేరు. బెజవాడలో వుంటూ ఆరు జిల్లాల పనిచూస్తు 

న్నాను" అన్నాడతను, 

గీత ఆతనివేపు చూసి ఊరుకుంది. / 
“నా "పేరు సరోజ్ కుమార్.” 
(1 43 

ఈం చిరితె అితధిళ 

“మీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా?” 

“గిత్త నేను యూనివర్శిటీలో క్షర్్క్ంగా వున్నాను. వర్కింగ్ వుమెన్స్ 

హాస్టల్లో వుంటున్నాను. నైట్ కాలేజీలో వీ.కామ్. చదువుతున్నాను” 
“మిమ్మల్ని తెలుసుకుంటున్నందుకు సంతోషంగా వుంది" అని రెండు 

చేతులూ జోడించాడతను. 

గీత అ|పయత్నంగా నమస్కారం చేసింది. 
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సన్నటి, పొడుగాటి వేచ్ళగల ఆ 'అరచేతులవేపు, నాలుగు. బంగారు 
గాజులు ఒకదానికి, నల్లస్టాిప్తో రోల్డ్గోల్డ్ "స్క్వేర్ వాచి ఒకదానికిగల ఆమె 

ముంజేతులవేపు పరీక్షగా చూసి మళ్ళీ చిరునవ్వు నవ్వాడు' సరో జ్ కుమార్, 
“ఘీలాంటి వాళ్ళు ఆ. బి. కామ్-కూడా పూర్తి చేస్తే సే, అనుభనం- వుంది 

కనుక ఏ బ్యాంక్ వాళె శానా తీసుకుంటారు.” 

“థ్యాంక్యు వొ 

“మీరు సికిం దాబాదులో యెక్కేరు. మిమ్మల్ని. చూడగానే యెందుకో 

పరిచయం చేసుకోవాలనిపించింది. కండక్టర్ చెప్పాడు, మీరు వాల్నేరు వడు: 

తున్నారని.” 

తొలిచూపులోనే నా గురించి భో గొట్టా చేయాలని కోరిక కలిగిందన్న 

మాట... అనుకుని హేళన అతనిమీద, ఆనందం తనమీద కలిగి రెండు నవ్వులు 

ఒకటిగా" పోసుకుని అత ని వేపు: చూసింది గీత, ' 

“మిమ్మల్నడుగు శే మీరే చెపారనుకోండి”ి అని కొంచెం ఆగి, “అయినా 

ఎందుకో, మీరేమనుకుంటాలో అని భయంవేసి అడగలేదు” అన్నాడు... 

గీత మాట్లాడలేదు. అతన్ని (క్రీగంట చూసింది. 

సికిందాబాదు 3 సైషన్లో రైలు. ఎక్కగానే తన బెర్తే దో వెతుక్కుని, 

దానిమీద సూట్ కేసు' పెట్టి, అందులోంచి దుప్పటి తీసి, సూట్ శేను ఓ పక్కగా 

లాగి, బెర్త ౦తా దుప్పటి పరచి, పై కెక్కి=, తలకింద సూట్ కేను ఆమర్చుకుని 

వెల్లకిలా "సడుకుని, కాలక్షేపానికి తెచ్చుకున్న ప్మతిక చేతిలోకి తీసుకుని" పేజీలు " 

తిప్పసాగింది గీత, 

ఆది టూ- టయర్ రిజర్వేషన్ కంపార్లుమెంటు. కింద సీటుమీద నలా 

గురు కూచున్నారు. అందులో ముగ్గురు ఒకరికొకరు తెలిసున్నవారని, వారి 

కబుర్త వల్ల, ఒకే పెళ్హైలోంచితీసి ఒకే అగ్గిపుల్లతో అంటించిన సిగ ౦ట్లద్వారా 

శెలుసుషంది. 'గీత. సిగరెట్ల పొగ సరాసరి పెకి వస్తుంటే అంతవరకు నిశ్శ 

బ్దింగా వుస్నృఫా్యన్ ఆన్ బేసి సాగహోతుంచే మానని | (పయత్నించింది. అంతగా 

ఫలించలేదు. 

సికిం(దాబాదువదిలి పదిహేను మైళ్ళ వచ్చేసరికి. ఏకారణంవల్లో రైలు 

ఆగింది. అప్పటిదాకా ఆమె, తన. కెదర బెర్హ్లో ఎవరున్నారో చూడనేలేదు. 

అప్పుడై నా, “అతను పక్క_పరచుకు నే దోర జీలో హోల్లాల్ విప్పి దిట్టణు దులు 
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పుతూ చేసిన చప్పుడుకి హడావిడికి అటు తిరిగి చూసింది, మొదటి చూపులోనే 
అతను ఇంతవరకు తననే గమనిస్తున్నాడని ఆమెకి అర్ధమయిపోయింది 

_ చూడకండా ఎలా ఆపాలి? 

నలుగుర్లోకీ వ సై చూస్తారు, తప్పదు. 

ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా, ఎవరి పన్లు వాళ్ళు చేసుకుంటు 
న్నే వుంటారు. తనెప్పుడు ఎటుచూపినా అక్కడి వ్యక్తి సూటిగా తన కళ్ళ 

లోకి చూస్తూ కనబడతాడు. ఆ చూపులో అతనింత సేపూ తన చూప్పకోసం 

ఎంతగా నిరీక్షిస్తున్నాడో తెలియజేసేది ఒక సందేశం వుంటుంది. 
మాట కలుపుతారు. పుస్తకాలు అందిస్తారు. కాఫీలకి రమ్మని అహ్మాని 

స్తారు. వీళ్ళందరినీ స్నేహితులుగా, ' సహృదయలుగా తీసుకోక తప్పదు 
ఒంటరిగా చిక్కి, కాఫీదాకా వెళితే సినిమాకి, సినిమాదాకా వెళితే 

మరోచోటికి, అలా అలా తీసుకుపోతారు. డబ్బు సరిపోతోందో లేదో భోగ 
ట్లాలు చేస్తారు. ఇంటికి పంపడం, కాలేజీ ఫీజు, హాస్టల్ ఫీజు, పుస్తకాలు, 
చీరలు, కౌ స్మెటిక్ *, సినిమాలు, లంచ్ "టైము ఖర్చులు, అన్నీ తెలిసినట్టు వివ 

రించి సరిపోతుందిన తను అంటున్నా సరిపోదని రుజువు చేస్తారు. పాపం అని 

వాపోతారు. మరికొంత బాగా జీవించాలని (పటోధిసారు. అందులో యెక్కడో 

వోచోట అతిచాకచక్యంగా _బెటపెడతారు అసలు సంగతి, 

డబ్బు ఆశ పెడతారు. కాలు జారడానికి యెంత పుచ్చుకోవచ్చు? అని 

"మనసులో చిరునవ్వుతో ఆలోచించుకుంటూ మౌనంగా వూరుకుంపే వాళ్ళంతట 
వాళ్ళే రేటు పెంచుకుంటూ పోతారు. 

ఆ మధ్య వొక జోకు చదివింది. ఒక రోమియో ఒకమ్మాయితో “లక్ష 
రూపాయ లిసాను; నాతో వ్యభిచరిస్తావా?” అంటాడు ,ఆమ్మాయి సరే నంటుంది, 
వెంటనే అతను, “పది రూపాయలిసాను, నా దగ్గిర పడుకుంటావా?” అని 
అడుగుతాడు. ఆ అమ్మాయి కోపం తెచ్చుకుని “ఎవరనుకుంటున్నావు నీ మన 

సులోకి” అని దబాయిస్తుంది. దానికా. అబ్బాయి, “ఆ సంగతి ఇంతకుముందే 

సెటిలయి పోయింది. (పస్తుతం రేటు గురించి బేరం సాగుతోందంతే”అంటాడు. 
ఆత దయావిహీనంగా వుంటుంది కాబోలు మగదృష్టి. 

పెళ్ళయిన వాళ్ళు వుంటారు, పిల్లలు గల వాళ్ళూ వుంటారు. అంత 

కన్నా ఎక్కువ బాధ్యతలు గలవారున్నూ వుంటారు. ఎవరికీ ఏ విధమైన 
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అభ్యంత రోం వుండనే ఉంటుంది, ఒకసారికి త పే ప్పేమిటి?"అని సీత్ర, _ధెర్యోం 
చెబుతారు. 

0 0 0. 

చిన్న జర్్క_తో బండి ఆగగానే గీతకు మెలకువ వచ్చింది! అరచేతిలో 

శ్రీకారం చుట్టుకుని వోంటివేపు చూసుకుంది, మొద్దునిద్దర ప'ేసినా సద్దుకో 
వలసిందేమీ "నేక పోవడం చూసుకుని వొళ్లు విరుచుకుంది. 

"ఏ సైషస్లో ఆగిందో తెలుసుకో వాలని కుతూహలం కలిగింది. ఆక్కడ 
నుంచి కనబడదు. కిందకూచున్న వాళ్ళు మాట్లాడుకునే ధోరణిని బట్టి, తుని 
సెషను కొద్ది దూరంలో ఉందని అర్హమయింది, టయిమ్ చూసుకుంటే ఆరు 
దొటి అయిదు నిమిషాలయింది, 

ఎదుటి బెర్తులో “అతని” వేపు చూసింది. ని దపోతున్నాడు, ర్యాతి చాలా 
సేపు కబుర్లు చెప్పాడు. ఎంత వద్దనుకున్నా వినక తప్పిందికాదు. కొద్దిగా 
మాట్లాడకా తప్పింది కాదు. భోన్గిర్ సైషన్సో బిస్కెట్టు ప్యాకెట్టు పళ్ళు 
ఆఫర్ చేశాడు. మరో సైషనులో డ్రింక్స్ తెప్పించేశాడు. మొహమాట పెస్టేసి 

బలవంతంగా వొళ్ళో పెనేశాడు. భోజనం చేసే బయలు దేరానం'ే వినలేదు, 

భోజనం తరవాత పళ్ళు తినడం, _పయాణంలో విటమి నే అవశ్యకత అంటూ 
ఉపన్యాసం చేశాడు. ఎంతో సే స్నృహం వున్న వాడిలా ఎన్నాళ్ళనుంచో మనసిప్పి 

మాట్లాడుతున్న వాడిలా తన్నితాను వర్చించుకుంటూనే తన దేహంలో, కదలి 
కల్లో, మాటలలో ఎన్నో సోయగాలంటూ పొగ్నడ్తనిపించనంత_ నేర్పుతో 
చెప్పాడు. చివరికి పక్క బెర్తుల వాళ్ళు నిదరలోకి జారేక, కిందకూచున్న 
వాళ్లు కునికి పాట్లలో ఉనికి “తెలియనంతగా మునిగి నప్పుడు-__అనలు సంగతి 

బైట పెటాడు..., తను విశాఖసట్నంలో శాంతినివాస్ హోటల్ లోర్టీదిగు తాట్టి. 

రెండురో జులు. కాదు, రెండు రా|తులుంటాట్ట. రూమునెంబరు నాలుగు తన 

కోసం రిజర్వు అయిందిట. అక్కడికి రమ్మన్నాడు. దేనికీ మొహమాట 

పడక్క ర్లేదుట, ఏ పువ్వు లిష్టమో అడిగాడు. ఎందుకో ననుకొని చెవితే గులాబీ 

'లతో గదంతా అలంకరిస్తానని చెప్పాడు. పర్స్. ఎదురుగా తెరిచి లెక్క 

పెట్టాడు. అందులో చిల్లరకాక అయిదువందల రూపాయలున్నాయి. ఇందులో 

ఏమీ ఇంటికి పట్టు కళ్ళ . నక్కరలేదుట, ఒక రోజుకి రెండేసి వందలు ఖర్చు 

చేసినా ఏమీ ఫరవాలేదుట. 

0 0... 0 
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(పతీ పెశ్చైలోనూ చూస్తున్నట్టున్నాడు” అనుకుంది గీత అతన్ని చూడ 

గానే. 

తుని ఫైషన్లో బండి ఆగిన రెండు నిమిషాలలో, రెండుసార్లు ఆ 

కంపార్గుమెంటుకి అటూ ఇటూ చూసుకుంటూ తిరిగి, చివరికి అందులో యెక్కి, 

ఖాళీగా వున్న కార్నర్ సీటులో గీతకు ఎదురుగా చతికిలపడ్డా డతను, 

నలభయ్యేళుంటాయి. తెల్లటి దుస్తులు వేసుకున్నాడు. చత్వారపు కళ్ళ 
.జోడు మినహా అతని మొ హంమీద అతని వయసును చెడే ప్పేవేవీలేవు, నెత్తి 

మీద ఒక పాయవెం[టుకలు నెరిసినా అదేదో బాధని తెలియజేస్తోంది తప్పు 

_వయసునుకాదు. 

సిగరెట్టు కాలుస్తున్నా, పేపరు చదువుతున్నా. రైలు _పయాణానికి వ్యతి 

రేకంగా పరుగెడుతున్న చెట్లను గమనిస్తున్నా, ఆ కార్యకమాలన్నిటి సందు 
ల్లోంచీ. అతను తననే గమనికగా చూస్తున్నాడని గీతకు అర్హమైంఎ. ఆ కళ్ళ 

లోని ఆకళ్ళు ఈ కళ్ళకి కొ,త్తలేదు, వయసు పెరిగినా బుద్దిని "పెరగనివ్వని 
జీవ ప్రవాహ సందేశాలవి. 

“మీవి -హెదాబాదు. కదండి” అని పలకరించే డతను, హటాత్తుగా. 

"అవునండి. మీకెలా తెలుసు?” 

“నేను (పపంచ తెలుగు మహాసభలకి వొచ్చాను. మనం ..అంతా 

ఒకచోట .హద్చిని (పోగ్రామ్ చూసేం. .ఒకరోజు కాదు. మూడురోజులు 
వరసగా. 

“అలాగాండి. మీ ఫామిలీ: మీరూ. వొచ్చారా?” 

అనుకున్నట్టుగానే, వెంటనే. తడబడ్డాడత ను. 
“లేదండి. 'నేను ఒక్కజ్జేవొచ్చాను.” = అని ఒక అరనిమిషం వూ రుకుని 

. ఉన్సాక్ర 'షెండ్రికాలేదు. ” అన్నాడతను. 

ఛవటా!”. అనుకుంది గీత, అతని బనియన్ త్రో ంచి తొంగిచూస్తున్న 
ఐదుపేటల .జంధ్యాలవంక చూస్తూ “మీరు (ామిన్సాండి” అం, అంది, 

“అవునండి” అన్నాడతను, బుజాల అక్క.ళింపుత్ చాక చఠ్యంగా 

జంధ్యాన్ని దాచుకుంటూ. 

“మీ :దేవూరండి” 

“నేను పాయకరావు పేటలో పనిచేస్తున్నాను” అని వెళ్ళిపోయిన వూరి 
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వేపు వేలు చూపాడు. గబుక్కున పర్స్ తీసి, ఒక విజిటింగ్ కారు యిచ్చాడు. 

కె, వి. సూర్యారావు, బి.ఏ. బ్యాంకులో పని, అదంతా వుంది. 3 

“వై జాగ్ వెడుతున్నారండీ!” 

“అవునండి. మీరూ .నా?" 

“మరేండి. ఏం పనిమీద వెళ్తన్నారో?” 
“ఇండియన్ బ్యాంక్లో ఇంటర్ వ్యూకి రమ్మన్నారండి.” అని నిట్టూ 

ర్చింది గీత. 

“ఇండియన్ బ్యాంకా? శేషగిరిరావని నా ఫెండు ఒకతను హై(డాబాదు 

ఇండియన్ బ్యాంకులో ఆఫీసరున్నాడు." అని, కొంచెంసేపాగి “ఎప్పుడండి, 

ఇంటర్ వ్యూ. ఆన్నాడు. 

“ఎల్లుండి. 99 

“చాలా ముందుగా బయల్రేరారే.” 

“అవునండి. యూనివర్శిటీలో నా ఒరిజినల్ సర్తిఫికెట్ను తీసుకో వాలి. 

వీలుంపే యెవర్నన్నా ఆశ్రయించి” అని అతని కళ్ళలోకి చూసి ఆగింది 

గీత, 
అతను ఒక నిమిషం తీక్షణంగా ఆలోచించాడు. “ఐసీ” అని. 

“మీరెక్కడ పుటప్ చేసారు” 
గీత పెకి చూసింది. 

సరోజ్ కుమార్ గబుకు, నదూకాడు. “గుడ్ మాల్టింగ్ మిస్ గీతా" 

అని నవ్వుతూ కారిడర్లోకి వెళ్ళాడు. 

“ర్ బంధువులా?” 

“కాదండీ. రైల్లో పరిచయమే,” 

0 0 0 

వాల్నేరు సెషన్లో దిగగానే ముందు గీత. వెనక సరోజ్ కుమాల్, ఆ 

వెనక సూర్యారావు గేటువై పు నడిచారు. గేటు దాటగానే ఒక పుల్సూట్లో 

వ్యక్తి సరోజ్ కుమార్ కెదురువచ్చి “హల్లో” అని కౌ గలిం పుకుని, “కమాన్ 

స్కూటర్ తెచ్చాను,” అంటూ తీసుకు పోబోయాడు. 

“వన్ మినిట్” అని, సరోజ్కుమార్ “ఎక్స్క్యూజ్ మింమిస్ 

గీతా!” అని ఆమెతో ఏకాంతం కోరినట్టు సూచించాడు. 
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గీత అ|పయత్నంగా ఆగింది, 

ఇంచుమించు నిశ్శబ్దంగా అతను ోశాంతినివాస్, రూమ్నెంబరు నోలుగు. 

ఇవాళ థాళీవుండదు. రేపు దయచేయండి. స్వాగతం, గులావీల పండగ, 

థాంక్యు” అని జనంలో కలసిపోయాడు . ' 

గీతనిర్హాంత పోతూ చూసింది. 

కొదిదూరంనుంచి సూర్యారాపూ చూశాడు. అతనికేమీ అర్దంకాలేదు. 
ణ | 

బస్నుకోసం సేషన్ దాటి రోడుకొసోంది గీత. వెనగ్గా సూర్యారావు వసు 
+ లా చు (3 అజాత గ. నం! 

న్నటు గమనించింది, _న్నట్ద | 5 

నేను మీకోసం డ్రైచేసాను, ఇవాళ పగలంతా నొకు పనుంది. రాత్రి 

తెలిసిన వాళ్ళు ఎపరనా క్ర 

మీ ఇంటర్ వ్యూ జయ పదం కావడానికి ఎర్చాటు చేసే పదతి చెసాను. మ్ 

కంత రం లేశిపో తే చెప్పండి” అనా డతను, 
జే రెక్కడుంటారో చెస్పడాొనికి అభ 

గీతతో కూడా నడుస్తూ! 

గీత అరనిమిషం ఆలోచేంచింది, 

“థాంక్యు. నేను శాంతినివాస్ హోటల్లో రూం నెంబరు నాలుగు రిజర్వు 

చేసుకున్నాను. రేప్ప రాతికి రండి, నాకు గులానీ పుప్పులంకె యిష్టం. మర్చి 

పోకండి.” అని చిరునవ్వు నప్వుతూ. కఎలడానికి సిద్దంగా వున్న రిక్షాయెక్కి. 

“ఫోనీవోయ్” అనిచెప్పి, “టాటా” చెప్పించి సూర్యారాపుకి. 



(“బ్యా మానవ, తిక; సెప్టెంబరు 1964) 

గతిత్రప్పిన కరుణ 

సినిమా పన్నెండు గంటలకే అయిపోయింది... చ్యరున కారు బైటికి 

తీసింది కరుణా దేవి, వ్యాసమూర్తి ఫంట్ సీట్లోనే అవిడ కొంచెం దూరంగా 

కూర్చున్నాడు, 

“సినిమా నీకు నచ్చలేదా?” 
“అబ్బే, నచ్చిందండీ!__ 

“నీక్ళు క్లైమ్ పిక్చర్ణం టే ఇష్టం గా బోలు.) 

“అపీషేయిష్ట మేననుకోండి.కాని నే నింగీ పిక్చర్ణెక్కువ చూడను.” 

_--సాయంకాలం నాలుగున్నరకి ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసింది కరుణా దేవి. 

“చూడు” ఆ ఫర్నిచర్ కంపెనీ (ప్రొ ప్రయిటర్ సికిం దాబాద్ లో ఉంటున్నాట్ల. 

ఇప్పుడై దింటికివ స్తే మాట్లాడొచ్చంటున్నాడు, ఫోన్ చేస్తే, వెళ్ళి మాట్లాడ దాం. 

నువ్వు పర్మిషన్ తీసుకుని బైటి కొచ్చేసి మీ ఆఫీసు గేటు దగ్గిరే నుంచొని నాకీ 
కోసం చూడు__ఇదుగో, కారు తీసుకు వచ్చెయ్యడ మే. నిన్ను అక్కడే పికప్ 

చేస్తాను. ఆలన్యమా, అయితే కావచ్చూ! నువ్వెవరికి జవాబు చెప్పాలోయ్,' 

క్కురాడా!-_--అక్క-డే తాజ్ లో భోంచేసి ఏదేనా ఇంగ్లీషు పిక్చరుకి వెడదాం; 

సిద్ధంగా ఉండు!” అంది. “i 

“పన్నెండు దాటింది. మీ మెయిన్ గేటు మూసేస్తారు కాబోలు?” 

బొనండి. కాకపోయినా నేను రూముకి వెళ్ళళ్లేదు.” 
“ఏం? | 

“వరంగల్లో నా (ఫెండొకడు కాల్లేజ్లీల్ 

డండి. ఈ మధ్యనే పెశ్లైందిఆవిణ్నీ తీసుకొని 

హైదరాదాదు.రూమ్ వాళ్ళ కిచ్చేసి నేను (ఫెండ్స్ దగ్గిర కాలక్షేపం. చేస్తు 

న్నాను. మొన్నటినుంచీనూ._- 

“ఐసీ.” కరుణా దేవి నవ్వింది. “గుడ్. అల్లా, వృథడాలి!) 

జన. దూర్ సు § ్ట్ ప కనా ను, ఇవాళ ఏ.సీ 

“నిన్న మా వ్ర _టియినీ జహీరుద్దీన్ ఇటల్డ్* పడుకున్నా గి 
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మాటలో నరిసింగరావింటికి పోతాను _ అతను "ఫేన; 

శాడులె6డి” 

“ఎబ్ సర్డ్. వెళితే వెళ్ళొచ్చుగాని ఈ ఆర్హరాాఠప్వ్పుడు అతన్ని డిస్టర్బ్ 
చెయ్యాలా, ఈ భాగ్యానికి. మౌ బంగకాకొచ్చి, యమౌ గెస్టరూమ్లో ; పడుకుని 

నిదపో_పొద్దుచే కాఫీతాగి కార్లో వెళుదుపుగాని!.' 

మళ్ళీ మీ కెందుకండీ, అనవసరం శ శవు?__ఏ, సీ, ఘాట్స్ దార్లోనే 

కదండీ. అక్కడ 'డౌప్ చెయ్యండిచాలు..” 

“నథింగ్ డూయింగ్... 

కారు టేంక్ బండ్ ఎక్కింది. కరుణాదెవి ఆ అందమెన రోడ్డిచ్చిన 

_పోత్సాహాన్ని స్వకరించి స్పీడ్ ఎక్కువ చేసిందికాని సరిగ్గా మధ్యకొచ్చేసంక 

రోడ్డు మధ్యని వి శాంతి తీసుకుంటున్న వో జంతువును చూసి తక్కువ చెయ్య 

వలసి వచ్చింది. తప్పుకొని మళ్ళాజోరుగా నడ పసాగింది, 

అక్కడ, విమెన్స్ ఎంప్లాయ్ మెంట్ స్కీ. మ్వారి స్టాల్ చాటున ఒక 

దృశం వాతిరువురి దృష్టినీ అఆకర్గించింది..ఎవ రో వొక జంట...పక్కు 

పక్కగా కూర్చున్నారు_ఇద్దరిమధా్య చీమదూరే సందైనా లేదు. ఒకరి చుట్టూ 
వొకరు చేతులు వేసుకొని, ఒకరి చెంప ఒకరి కానించుకొని వున్నారు... 
కూర్లు వస్తూనే వున్నాయి. ఆగకుండా పోతూనే ఉన్నాయి... కార్లలో వెశ్ళేవాళ్ళకి 
మన నంగతే పట్టిందా అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరూ (ప్రపంచాన్ని మరిచి అలా కూర్చు 

న్నట్టుంది. 

వ్యాసమూ ర్రీ కరుణా దేవీ ఒకరి కళ్ళలో కొకరు చూసుకున్నారు. 
వ్యాసమూరర్డి మాట్లాడదామని నోరు తెరిచాడు; కాని అళనికి మాట 

రాలేదు, నిస్సహాయంగా రెండోసారి ఆ మెవేపు చూశాడు. 

సీజన్లు అములు లేని మానవ _పేమను గురించి వొకటి రెండు వాక్యాలు; 

(పస్తుతం కనబడ్డ దృశ్యంమీద ఒకి వ్యాఖ్య, (కరుణాదేవి మ సీష్కంలో కద 
లాడాయి, ఆమె గొంతు సవరించుకుని అతనివేపు చూసింది... వెంటనే చూప్ప 

మళ్ళించుకొని, మాటలు గొంతులోనే ఉపసంహరించుకొంది. కాని ఆమె నోట 
పక్క మని నవ్యుమాగతం రాలేకపోయింది. మరుక్షణంలో ఆమె మునిపంట 

పెదవి నొక్కుకుంది. 
షు ప ప్త 
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బంజారా హిల్స్లో, కరుణావల్లాలో గెస్ట్ రూమ్లో వ్యాసమూర్టి కూర్చు 
న్నాడు. అత నీకి నిద పోదామని లేదు, స్మీది రాసూ లేవ, ఒకసారి (పయత్నిం 
చాడు కాని, అదెంతో కృతి మంగా తోచి, లేచి కూర్చున్నాడు .ఇక ఇప్పుడప్పుడే 
(పయత్నించడు, ని వకం సే ముఖ్య మైనదేదో, అసాధారణ మైనదేదో, జరగాలని 
అతని కనిపిసోంది.... 

నిదొచ్చేదాకా ఏ దేనా రాసుకో వాలను౦ది; ఇన్ని తెల్ల కాయితాలు 
పడెయ్యండి...అని పుచ్చుకున్న లెటర్ పాడ్ లోని కొన్ని కాయితాలు టీపాయ్ 
కింద చిన్న ముక్కలుగా, కొన్ని నలిగిపోయిన ఉండలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని 
మాతం నీటుగా దీటుగా నిండిపోయి టీపాయ్మీద వున్నాయి. వ్యాసమూ ర్తి 
వాటిని చదువుతూ, ఆలోచిస్తూ జ్ఞాపకాలు తెచ్చుకుంటూ, ముందుకి వెళ్ళడం 
కోసం వెనక్కు. వెళ్ళే (హృక్రియ సహాయం తీసుకొంటున్నాడు. 

ఎన్మభె రోజులె ౦ది, వ్యాసమూ రీ కరుణాదేనిని మొట్ట మొదటిసారి 
చూసి.... 

శి 
“*రాజారావుగారు ఫారిన్ వెళ్ళేరు” అంది కరుణాదేవి. 

“నేను తమ కోసమే వొచ్చానండి.” 

కరుణా దేవి (పళ్నార్ధకంగా చూసింది. 

“నన్ను హనుమంతరావుగారు పంపేరు.... మీతో నా గురించి ఫోన్లో 
చెబుతా నన్నారు....’ 

“ఓహో. అతనా ను”వ్యన్నట్టు చూసింది కరుణా దేవి. హనుమంతరావు 
నిన్న ఫోన్లో “సీ దగ్గిరికో అబ్బాయిని సంపిస్తాను. అతనికి నీవల్ల ఓ ఉప 

కారం కావాలి: నాకు చేసినమే భావిస్తాను.” అన్నప్పుడా అబ్బాయి ఇంత ముదు 

రుగా ఉంటాడని ఇంత గడుసుగా మాట్లాడ తాడ ని, ఇంత నిబ్బరంగా నించుంటా 

డని_ అనుకోలేదు. అతనేదో చెప్పుతు పోతాడానీ, అలా చెప్పుతు పోకుండా 

వో నిమిషం ఆపాలనీ అనిపించిందా మెకి. 

“హనుమంతరావుగారు కేంప్ వెళతా నన్నారు....?” 

“నిన్ను జీ టీ. లో వెశ్ళేరండి.” 

“వాళ్ళమ్మాయి చెయ్యికాల్చుకుందట నే, ఇస్సుడెల్లా వుంది?” 

“కొంచెం నయమేనండి....” 
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“నంట మనిషి దొరకలదన్నారు_ో 

“లేదండీ... డై వరు లే ఒండి పెడుతున్నా డింకానూ.” 
క్రలేదనా 

పంతు 

ఇంకేమేనా అడుగుతారా అన్నట్లు చూస్తూ ఉండి పోయాడతను. 

"రీ "కే “రాజ్యలక్ష్మీ!” ఆని సింది ' కరుణా దెవి___అల్లందూరాన అవతలి 

దారాన రెండుమూడు రంగులు తళతళ లాడాయి. 

“కాఫీ త్రీసుకురా*” అనేసికూడా. 

“క్ తీసుకుంటారా? అని మృదువుగా అతన్ని సం|పదించి,. 

“ఏదైనా ఫర్వాలే” దని అత నన్నాక;: 

“ఇవన్నీ ఎందుకులెండి. ఇప్పుడు.” అని అనలేదుకదా అని: 

“ఫర్వ్యాలౌ”దనుకుంది.. కరుణా దేవి 

“మీ పేరు?” 

“వ్యాసమూ ర్ల 

“అబ్బా, వ్యాసమూ _ర్టే!,_ గలగలా నవ్వింది కరుణా దేవి 

”ఏ వ్యాసమూ ర్తి?” 
“అదిరాజు వారు, మా యింటిపీరు,” 

“ఆదికాదు నేనడిగింది.” చమత్కాంరానికి తెచ్చుకున్న నవ్వు 

నిండుగా. హృదయపూర్వక మె వొచ్చేసింది; “భారతం రాసిన వ్యాసుడా భాగ 

వతం రాసిన వ్యాసుడా?........ 

ఆవిడ తనతో కులాసాగా మాట్లాడు తున్నం దుకు సంబరపడి తనని తాను 

అభినందీంచుకున్నాడు, అందులో మునిగి పోయి“ఇద్దరూ, వొకరే కదండీ అన్నాడు 

"ఇద్దరూ వొక రే..." నవ్వుకుంటూ కూచుంది కరుణా దేవ, “ఓస్ 

ఇంతేనా” అన్ని హేళనలేక పోలేదు ఆ నవ్వులో. తల ఆడించి“కాని ఇద్దరూ ఓక 

రెల్లా అవుతారు”: ఆంది. 

విక్క్కమొహం౦. క్టేసీరు, జ రి ఇదేదో సర్వీస్ కమీషన్ (పశ్న 

లాగే ఉంది. ఒకవేళ భోజీవాడ? ౪ 
_మరుక్షణంలో అతను అ వక చిక్క_బట్టుకొని చకచకా మాట్లా 

డేడు; తను [గాడ్యుయేట్, ఫస్స్క్తాస్, యూనివర్సిటీ రేంక్ స్పోర్ట్స్మన్. 

యన్. స సీ; కల్చరల్ ఎసోసియేషన్ జాయింట్ స్మెకటరీ, మెడల్స్, (పయి _ 

జెస్, మెరిట్ సర్టిఫికెట్. (సస్తుత౦ గహప్_టూ సర్వీస్లో ఒక ఉద్యోగం 
ant 0 | 
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కోసం _(పయత్నం.[వాతపరిక్షల చొలా బాగా (వౌ చేడు, ఇంటర్వ్యూ ఆ ఆరురోబు 
లుంది. మంచి రికమెండేషన్ ఉంటేనే మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుందన్నారు___ 

వ. ఈ పని మీవల్లే కావాలని హనుమంతరావు గారన్నారండీ' 
“నోనో.... రాజారాపుగారై తే ఏమోకాని_ నేనా?) 
“ఆ విషయం డిస్కస్ శేసేరండి. వారికంచే తమరు తల్చుకొంపే నే 

బౌగా వని జరుగుతుందన్న నిశ్చయాని కొచ్చేరండి, ప హనుమంతరావు గా క గారు. 

కాఫీలు ఒచ్చేయి. మాటలు ఆగేయి. 

“___.ఇంతాచేసి సేట్ గవర్న మెంట్లో ఉద్యోగానికా?.. రాజారావుగా రైతే 

సనసమిరా కలగ జేనుకోరు. నేను కలగ చేసుపన్నానని తెలిస్తే ఊర రుక్ 

కూడానూ. ఇంతకీ హనుమంతరావుగారికి మిమ్మ శల్ని సే ట్ గవర్నమెం 

"పెట్టవలసిన ఖర్మే మొచ్చిందో.... సరే ఇంటర్వూ పదకొ ౦డో తారీకు | 

రుగా. ఫదో తేదీ సాయంత్రం వోసారి కనిపించండి. మమ్ముల్నో చోటికి 

తీసుకువెళా మ.” ఆంది కరుణా దేవి. 

వ్యాసమూ ర్త రి లేచి నమస్కారం చేసేడు, “చాలా ఫేంక్సండీ” అన్నాడు, 

అతని మొహంలో చిరునవ్వు మెరిసింది. “హనుమంతరావుగా రన్న ఫ్రే జరీగిం 

వండి, సరిగ్గాను. రాజారావుగారుంటే పని జరగదని ముందే చెప్పారాయన. 

ఈ సమయంలో వారు ఫారిన్ వెళ్ళిపోయుండడం నా అద్భష్టం.... లీ 

అతనలా వెళ్ళిపోగానే కరుణాదేవి ఫోన్ఎ త్తి ఓ నెంబర్ డయల్చేళ్సి 

“నేను తొందర వడుతున్నానా?' అనుకొని, నవ్వుకొని, మాట్లాడ నాగింది. 

0 0 0 

ఇంట ర్య్యూకు ముందు రోజున వ్యాసమూ రి కరుణావిల్లాకు వెళ్ళాడు, 

ఆవిడ కార్లో, వెనక సీల్లో కూర్చుని సర్వీస్ కమీషన్ మెంబర్ గారింటికి 
వెళ్లాడు. మెందరొగారికి తెలుగు బాగా రాదు, ఉర్దూలోనే వాళ్ళిద్దరూ ఏదో 

మాట్లాడుకుంటూ లోపలకి వెళ్ళారు. పదినిమషాలయే్యక “చా? ఒచ్చింది. 

మరో పది నిమిషాలకి మెంబర్ గారి భార్య, కరుణాదేవి, మెంబర్ గారూ, ఇవ 

తలికొచ్చేరు ం 

వ్యాసమూ రి రితో మెంబర్ గారు పక్క వాక్య౦కూడా మాట్లాడలేదు. కౌని 

' అతనికి తప్పకుండా ఏదో ఉపకారం చేవేటపే అతని కళ్ళల్లో దయగా 

చూసేడు, ప . / 
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ఇంట ర్వ్యూనాటి సాయంకాలం కరుణా దేవిని చూడడానికి వెళ్ళేడు వ్యాస 

మూ రిం అతన్ని చాలా కరుణతో చూసిందావిడ. స్వయంగా ట్రీ తెచ్చియిచ్చింది. 

ఇంటర్వ్యూలో తనని పరీక్షించిన విధం, తనని అంతలేసి పెద్దపె ద్ద ఆఫీసర్లు 

గు*ర్తించిన విధం అతను వర్ణించి చెబుతూ ఉంటే ఆమె చాలా ఉత్సాహంతో 

వింది ' 

ను హాల్లోకి వెళ్ళగానే అందరి మొహాలూ చిరునప్వులతో కలకలలాడే 

యని వ్యాసమూ రి చెప్పగానే ఆవిడ సోఫాలో వెనక్కి. చేరబడి కాలుమీద 

కాలు వేసుకొంది. 

ఫ్లో ¥ ష్ణ 

ఉద్యోగానికి ఆర్డర్ వచ్చినవాడు వ్యాసమ్పూలర్డి పుళ్ళీ కరుణావిల్లాకు 

వెళ్ళాడు. థాంక్స్ చెప్పాడు. 

“నా కెందుకూ ఛేంక్సు!_ మీ హనుమంతరాపుగారికి చెప్పు” అందావిడ, 

“మీ దగ్గరికి పంపించినందుకు ఆయనకీ థేంక్స్ చెప్పివలసిందేనండి” 

“ఉండు. మరిచిపోకుండా ఈ ఫేంక్సు పార్ట ఈయన కూడా యిద్దాం' 

అంటూ కరుణాదేవి, మెంబర్ గారి నంబరు డయల్ చేసి మాట్లాడింది.... 

“విన్నావా అయనకూడా నాకే ఛెంక్కంటున్నారు.” అని నప్వుతూ ఫోన్ పెన్హు 

సింది. 

వ్యాసమూ రి ఆశ్చర్యంగా చూశాడు. 

6... మేం చేసిం దేముంది? మీరు పంపిన శేండిడేట్ అన్నిటా ఫస్ట్ 

రావడమే కాకుండా, మేం అడిగిందే తడవుగా అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చెప్పేడు, 

అంత (బీలియంట్ మేన్ని గవర్నమెంట్ సర్వీసులో మా ద్యారా చేర్చిస్తు 

నందుకు మీకు ధేంక్స్-అన్నాడోయ్, ఆయన!” అన్నది కరుణా దెవి. 

వెంటనేలేచి “ఇంకేమిటి, విశేషాలు? నేను సికిం దాబాదు వెళ్ళాలి, 

ఏమేనా మాట్లాడాల్సి ఉంచే పద, కార్లో కూర్చుని మాట్లాడుదువుగాని. మళ్ళీ 

కౌర్లో వచ్చేద్దువుగాని” అంది, 

ఏం మాట్లాడానికి లేకపోయినానరే, అవిడతో కారులో కూర్చుని (పయా 

ఇ9 చేసే అవకాశం వొదులుకోలేక వ్యాసమూరర్హి ఆవిళ్లీ అనుసరించేడు. 

0 0 0 

కెంటోన్మెంట్ లో ఎవరో మిలిటరీ ఆఫీసర్తో పదిహేను నిమిషాలు 
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“చుట్టాలా: వారూ వీరూ?” అన్నాడు వ్యాసమూ ర్థి, 
_ “ఎవడికి తెలుసు?” అని అటు తిరిగి బీడీ ముట్టించాడు డై 0వరు. 

తిరిగి వచ్చేటప్పుడు టాంక్ బండ్ (టాఫిక లండ్ దగర “కారికం_డా 
పీస్తె నేనిలా గన్ ఫౌం డడీకి 'వెళిపోతానండీ) అన్నాడు వ్యాసమా రి, ॥ 

“గన్ ఫౌండీ కెందుకు?) - 
“నా రూమ్ అక్కడేనండి,” 

“ఊ(హళొ6, కౌరు అటు పోసీవోయ్స్. 

కాలేజ్ దగ్గర దిగి, వ్యాసమూర్తి రెండతుగులు వేపేడు. కారు ఫతే 
మైదాన్ రోడ్డువేపు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉండడం ఆశ్చర్యంగా గమనించాడు. 
కొరు వెళ్ళిపోడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీలేదు. కాని మొత్తంమీద ఆశ్చర 
ఏడో జరిగినట్టుంది. 

దక్షీణామూర్తీ అతనూ అక్కడ ఢీకొట్టుపన్నారు.' బి అ 

రిపడెడి 

లి 
“ఏంవోయ్! ఎటు చూస్తూ నడుస్తున్నాప్?.... ఇంకో రెండడుగులు 

వేసి ఆ సెట్ బ్యాంక్ దగ్గిర ఇలా నడిచేవంపే చాలు....” అన్నాడు వషిణా 

మూర్తి నవ్వుతూ. 

“నాకు సేట్ బ్యాంక్ దగ్గిర ఈ వేళఫ్పుడేం సనుందీ.ఏడో తమలాంటి 

వాళ్ళకి తప్ప” అన్నాడు వ్యాసమాంర్డి తనూ నవ్వేస్తూ 
“అదే, అదే! ఆ కార్లోంచి దిగినవాడు ఇంకెలా మాట్లాడుతాశే_! 

ఇంతకీ ఈవి ణ్ఞైలా పట్టావ్” 

“పట్టడం ఏమిటి, నేనేం దయ్యాన్నా, శనినా?” 

“దయ్యానివి కాకపోవచ్చుగాని, శనివి మాతం అవును!” 

“అయితే అయ్యానుగానీ, ఇవాళ్ళ తో నా శని విరగడై పోయింది. (గూవం 

టూ సర్వీసెస్లో నాకు సెలక్షన్ ఒచ్చింది. ఇవా శే ఆర్జద్స వచ్చాయి...” 

“ఈ6 అలా చెప్పు! శఈవిడిద్యారా వచ్చుంటు.ంది,” అన్నాదు దషికా 

మూర్తి ఆశ్చర్యపడకుండా. 

అతనునా. metre 
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ఈవిడ, - ఈవిడంటున్నారేమీటిండీ. ఏవరో పక్కనే ఉస్నట్టు! ఆవిడ 

జంజొరాహిల్స్కీ వెళ్ళిపోయుంటుంది!” 

దశ్షీణామూ రి నష్యేళాడు. “ఆబ్బో, ఆబ్బో! బంజారాహిల్స్! చాలా 

దూరం 'వెళ్ళిందన్న మాట, వ్యవహారం!. తాగ ర్రసుమా! అక్కడ మేడల 

గోడలేకాదు, మనుషుల మనసులూ రాశ్ళమయంగా ఉండొచ్చు!” పరిహాసం 

మేళవించిన మందహాసం విసురుతూ, దక్షిణామూర్తి దఓణ హస్తంతో వ్యాస 

మూర్తి వీపుమీద ఓ బరువయిన గుల్ల దెబ్బ వేశాడు. 

దక్షిణామూర్తి ధోరణి చాలా ఎబ్బెట్టుగానే ఉంది. అయినా సంతోషంలో, 

ఆనందాతిరేకంలో, తను మంచి ఉద్యోగం సంపొదించేడన్న సంగతి నలుగురూ 

'తెలునుకుంటున్నారన్న గర్వంలో, 'గుర్తించికూడా పట్టించుకో లేడు వ్యాసమూ ర్తి, 

తనకీ ఆవిడకీ పరిచయం కావడం, అదంతా వరసగా చె ప్పేళాడు. 

దక్షిణామూర్తి డిప్లొమాటిక్గా నవ్వేడు. 

“ఉ6౦హూ6.... హనుమింతరావుగా రూశ్ళో ఉన్నారా?” 

“నేరు, టూర్ పోగ్రాం కారం యివాళ రాజమండిలో ఉంటారు. 

ఐదా(రో జుల్లో వొచ్చేసారు....” 

“ఆయనేం చెప్పారు నీతో. ఈవిణ్ణి గురించి?” 
“ఏం చెప్పలేదు, ఫలానాచోట వాళ్ళిల్లు, ఆవిడకి సీ గురించి ఫోనులో 

చెప్పాను ఓసొరి నువ్వెళ్ళి కనబడు, నీకు తప్పకుండా హెల్ చేస్తుంది 

ఆన్నారు...” 

= “ఆవిడ ఎవరూ ఏం కథా_ఇవెం చెప్పలేదూ.” 

4౫ 0 వ్రిడ్ర డొర్తర్ రాజారావుగారి భార్య” ' 

శఅది సరేలేవోట్. అసలు సంగతేం చెప్పలేదన్నమాట....పోనీలే__ 

విన్నెలా చూస్తోంది?" 

“నాలా దయగా చూస్తోంది?” 

దషఓణామూర్హి మళ్ళీ భావగర్భితంగా నవ్వాడు. “దయీమిటోయ్, వెరి 

వాడా! దయ చాలారో జుల్లై ఆవిడ లోకాన్ని ఏడిచి వెళ్ళిపోయింది. ఆపా్యాయం 

అను, ఇష్టం అను. ఇం కేదేనా అను. అందులో కరుణాదేవిగారా!__. పేరుకి 

మాతం కరుణ! చేసేవన్లు_....” 
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“ఏం చేస్తుందా... మొగాళ్ళని. ఆడిస్తుంది. -మొగాళ్ళతో. . ఆడు 
కుంటుంది. నీక్కూ_డా అదృష్టం పట్టిందే మోనని!_... " 

కక భీ౬.ఏమిటండీ, ష్ మాటలు?” | 

“ఊఉఊ(6హూ....ఏం, ఆవిడ౦దంగా లేదా” 
బ్ర 99 

అప విశ ఇఇ తళ ఇ వంక ఇఇ ఉద 

“చెలాక్సీగాలేదా,. “లుష్పగోలుశనంగా లేదా?_ మొగాళ్ళని వేరి పేసవల్ని 
చేసి పడేసేవి ఏమిటి లేవు, అవిడ దగ్గరగ”. 

“నా కర్ణం కావడంలేదు...” 

... మొదల్లో ఎవడికి మాత్రం అర్దమై ఏడిసింది గనక! నువ్విందాక 
అన్నట్టు, ఆవిడ డక్ట్ ర్ రాజారాపుగారి భార్య అని మాతం అందరికీ అర్హమవు 
తుంది... ఆవిడకున్న పలుకుబడి ఆసలు రాజారావుగారికుందా అని!-ఐ, ప్రీయస్. 

ఆఫీసర్లు, గవర్నరు, గవర్నమెంట్ సె క్రటరీలూ, సర్వీస్ కమీషన్ మెంబర్లు, 
రెవెన్యూ బోర్లు మెంబర్లూ, ని, జీ. ఆఫ్ పోలీసూ, కౌర్చొ రేషన్ మేయరూ... 

రిట్, పెర్సీస్, రాక్ కేసిల్ లాంటి హోటళ్ళు_._శవాద్, మంజాస్, లిదోస్, 
విక్కాజీస్లాంటి బార్లు.._.ఆనిడ మాట తీసెయ్యగల మహా నుభాప్పడీ జంట నగ 
రాల్లో వేడు నాయనా-..ఆలాంటావిడతో పరిచయం అంటే అదృష్టంగాక మరే 
మిటి” 

వ్యాసమూ ర్తి కళ్ళు మెరిశాయి. | 
“ఈవిడ మొదట్లో పిఠాపురం దగ్గిర ఏ వూరునుంచ్లో ఒచ్చిందయ్యా, 

జాగా చదువుకుంది,ఆం(ధా యూనివర్సిటీలో పోస్టు (గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిందో, 

ఒడ్జెక్కి౦చిండో తెలీదు... మామూలుగా మేరేజ్ కాలేదు, ఎవరితోటో వెళ్ళి 

పోయిందని, ఒక కొడుకో, కూతురో పుట్టడం కూడా జరిగిందనీ చెప్పుకుంటారు 

--పరమాత్ముడి కెరుక!....ఆనర్స్ చదువుతూ వుండగా ఒక పెద్ద ఎలక్ట్రికల్ 

ఇంజనీర్... రికెరయిపోతూ ఉన్నాయన.___ఈవిణ్ణీ చేరదీసేడు.._.ఆయనతో 
ఎనిమిదేళ్లుంది, ఆయన పోతో పోతో ఆస్పంకా ఈవిడ పేర బెట్టి వెళ్ళారు, 

డబ్బుచూసి అనేకమంది వెంటబిడ్డారు.... కొంచెం అనుభవం, బిలం... వచ్చే 

యిగా! ఎవర్నీ చేరనియ్యలేదు.... ఆలా కొంతకాలం స్వేచ్చగా, పెద్దపెద్ద 

వాళ్ళతో మాత్రం పరిచయం చేసుకొని వాళ్ళతోనే తిరుగుతూ అంతా ,అటి 

- న న we 4. Ey 
+ ఇళ w hy 
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"మోస్ట్ సీ శ్రేపీలోఅనుకో_ గడిపేసింది-- రాజారావుగారి పరిచయం అయి 
.ఆరేళ్ళయింది. ఈ ఆరేళ్ళయి ఆవిడ ఆడింది ఆటా పాడింది పాటా... ఆయన 
శేమిటి, పెద్దవాడు! ముగ్గురు కొడుకులున్నారు. ఒకడు యూశకేలోనూ ఇద్దరు 

అ మెరికొలోనూ సెటిలై పోయేరు. ఇంకెవ్వరూ లేరు; లంకఠతిత యిల్లూ, గంపంత 

ఆస్తీ కొండంత (పతిష్కా తప్ప! అలాంటప్పుడు ఈవిడ తటిస్టపడింది, 

తెలిపీ, అందం, యౌవనం, హుషారూ, మాట నేర్పరితవం వున్న మనిషి 

...ఇన్నిటికీ మించి మొగవాణ్ని సంతోషంలో వూగించడంలో వూరించడంలో 

“ఆవిడకున్న చాకచక్యం లోకంలో చాలా ఆరుదంటారు.__ ఆయన స్వర్గం అను 

భవించి ఆనందపు లోతులూ, అనురాగ పుటంచులూ చూసేడు.... ఇస్పుడిప్పుడు 

ఆవిడ చేసే సేసన్లు_ అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని. ఆయన కర్ణాక ర్హిగా వినేసరికి_ 

చాలా బాధపడి, ఈవిడ ఎలాగైనా వదులే, బావుణ్నరా అని "చూస్తున్నాడు... 

' ఒకానొక సందర్భంలో, డై డె వోర్స్క లక్షరూపాయలు ఆఫర్ చేసేడని: చెప్పు 
_రుంటారు._ 

“ఇవన్నీ నా కెందుకండీ.___. నేనేదో హనుమంతరావుగారు పంపేరుకదా 
"అని వెశ్లేను; ఆవిడ రికమెండ్ చేస్తే సెలక్షన్ ఒస్తుందన్నా రు; ఒచ్చింది.___1” 

“అంతే ఆసనుకుంటున్నావా?.... వెరినాయనా!........అంత సుళువా, 

అవిడ పంజరంతోంచి నరారై పారిపోడం! శ్రేష్మంలో పడ్డ ఈగ నయం! 

ఆవిడ కిష్టం ఉండనీ, ఉండకపోనీ: సీ కావిడ వెంట పడదామనిపించేటంత 

వరకూ తెస్తుంది. సీ చేత యామండీ అనిపించుకుంటుంది. నిన్ను ఏం వోట్ 

"అంటుంది. . ఇన్వండీ అని పదే పదే అడిగించుకుంటుంది; ఇసాను రేష్పరా 

అంటుంది, వెయ్యేళ్ళు ఆశపెట్టి వేలిచుట్టూ తిప్పుకుంటుంది. ఒకొక్క మొగ 
వాణ్ని ఒక-క్క- బీక్ బాటిల్ కన్నా కనాకష్టంగా చూసి అవతల విసిరేస్తుంది... 

తిరిగి చూసేసరికి పెంటపోగుమీద వుండడంతప్ప ఈ వెధవాయగారు చేసేదేమీ 
వుండ దు...” 

ఏథో ఉపన్యాసం విన్నట్టుండడం దగ్గిర్నుంచీ ఎడ్వెంచర్ సినిమా చూసి 

'నట్టుండడం వరకూ అనుభవాలు పొందేడు వ్యాసమూర్తి “అలా ఎన్నాళ్ళు సాగు 

తుందండీ ఆవిడకి మ్మాతం?.__ఇంతమందీ నేడిపిస్తే యెంతపగ (పబల్పుంది!” 

దక్షిణామూర్తి ఎగతాళిగా నవ్వాడు. మళ్ళే మొహం చిట్రించుకొని 

అన్నాడు: పగ!.... ఏర్పడ్డం ఎంత సేపు. ఏగానికి కొరగాకుండా ఎగిరిపోయి 
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చావడమూ ఎంత సేపు! రాళ్ళు ఆవిడకి తగలవు; రక్కమామెది ఉడకదు___చిరు 

నవ్వుతో చిదంబరం సంపేస్తుందిరా నాయన! పలుకుబడి పళ్ళతోటలా వున్న 

మనిషికిపగే ఒక భయమా? 

---అప్పుడప్పు డీవిడకి కనబడి నా విశ్వాసాన్నీ కృతజ్ఞత సీ తెలియజేస్తూ 

వుండాలని గంటన్నర | క్రితం చేసుకున్న నిర్ణయాన్ని తుడిచి అవతల పారేశాడు 
వ్యాసమూర్తి, 

0. 0 0 
కొని, ఆవిడ వొదిలిందా?_ 

సరిగ్గా ఐదోరో జున.... ఏదో కారు__గన్ ఫొండ్రీ సందుల్లో గర్జించు 

కొంటూ గన్ పేల్చినట్టు బేక్ స్రెరింగు చేసుకుంటూ, తిరిగి తిరిగి, ఆఖరికి 

వ్యాసమూర్తి రూమున్న యింటిముందు ఆగింది. 

కింద. “( బహ్మచారీ మఠ్”లో వుంటున్న సిద్దేశ్వర్ పెర్షాడ్ ని “వ్యాస్ 

మూరీ, కహా(రహశే?” అని అడిగిన కరుణాదేవి కంఠస్వరాన్ని వ్యాసమూ రి 

గుర్తుపట్లాడు. అంతే.... గడ్డంగీస్తున్న అతని రేజర్ జారిపడ్తట్టయింది. అతను 

 వూహించసాగాడు.._వాడు బహుళా ఆవిడ రూపానికి పరవశ0చి; చొరవకి 

ఆశ్చర్యపడి, అధికారానికి భయవడి; అవన్నీ చూసి నర్ణాంత పడీ నోటంట 

మాటరాక, ఒకవేలు పెకి చూపించి, “ఊపర్” అన్నట్టు తలయెగరేసి, వోగుట 

కతో. రాబోయిన మాటని మింగేసుంటాడు- మైమ్లెదు, మె'జ్లెక్కి- ఆవిడ మేడ 

మీద కొచ్చేస్తూవుంపే, పేముతో తయారు చెయ్య బిడ్డ “మోడా”. తన రూమ్లో 

వున్న ఒకే వొక ఫర్నిచర్ కీస్.ని వాశీ చెయ్యటానికి వ్యాసమూర్తి పడ్డయాత న 

వర్హనాతీతం.... దానిమీద గుండు సూదుల దగ్గర్నుంచీ బెండగింజల వరకూ 

ఏవేవో.వున్నాయి . i 

“నమస్కారమండీ” అన్నాడతను. ఆవిడ ద్వారం అవతల కనబడగానే. 1 

“నమస్కారం!.... ఇక్కడుంటున్నావా, నువ్వు నువ్విచ్చిన డోర్ 

నంబరుతో ఈయిల్లు కని పెట్టినందుకు సువ్వుగాని, ఈకా ర్పోరేషన్ వాళ్ళుగాని.... 

తనశేదెనా స్పెషల్ (పయిజ్ బువ్వాలంటున్నాడు మా డై వరు!" 

“క్షమించండి. మా రూమ్లోకి తమలాంటి వారా స్టే కూచుందికి _ కూడా 

ఏమీ లేవు దయచెయ్యండి. ఆ చై ్రవర్నో మరెవర్నో క్రోలెయ్యలేక పోయారా 

నేను రాకపోయానా? ఈ డర్టీప్లేస్కి మీరు రావడం... 
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“అదేం లేదులే: బాధపడకు. నాలుగైదు నెలల్లో నువ్వే సంపాదిస్తావు; 

ఫర్నిచర్ కేముంది!.... సరే నువ్వెంత సేపట్లొ బయల్దేరగలవు? మనం ఆలా 

వెళ్ళాలి...” 

వాచీ చూసే మిషతో ఆవిడ సక్కంకి తిరిగి నవ్వుకుంటూ వుంకే పరధ్యా 

నంగా తనమొహం అద్దంలో చూసుకొని, సబ్బురాసిన సగం గీసిన ఈ మొహాన్ని 

ఈవిడ యింత సేపూ నవ్వకుండా యెలా చూడగలిగిందా అని ఆశ్చర్యపడ్డంలో, 

ఆవీడడిగిన (పశ్నకి సమాధానం చెప్పడం మరిచి పోయాడు వ్యాసమూర్తి, 

“నాకో చిన్న సాయంచేసి పెట్టాలి నువ్వు...” 

4 నేనా? .... మీకా....?... సాయంచేసి పెట్టడ మా?__ మీరు ఫోన్చేస్తే 

పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మీ గుమ్మంలో వాలారు...” 

కరుణా దేవి నవ్వేసింది. “ఇది పెద్దవాళ్ళ కప్పగించే పనికాదులే__” 

ఎక్కడో ఏదో ఫర్నిచర్ కంపెనీ ఉందట... వాళ్ళదగ్గర ఏవో స్పెషల్ 

క్వాలిటీ పెయింట్స్ ఉంటాయట, ఆవి (ప త్వ్యేకం వాళ్ళ స్పెషల్ లై సెన్స్ 

క్రంద ఇంగ్లాండ్ నించి వస్తాయట.... ఆ ఫర్నిచర్ కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి, 
నాలుగు రకాల రంగులు నాలుగు డబ్బాలు రిజర్య్చేయించి; ఆవిడ వేరేచోట, 
వేరే పా శటన్ లో తయారు చెయిసోన్న ఫర్నిచర్ కి ఆ కంపెనీ  (స్పేయింగ్ 

మెషీన్స్తో వేయించాలి... 

“దీంట్లొ నే చేసే దేముందండిి వాశ్శవరో ఎక్కడు౦టారో కూడా నే 

నెరగను....” 

_ “నేనుమాతం ఎరుగుదునా?__నా పక్కన నిలబడ్డ మే; నువ్వు చేసే 

దల్లానుమిగతాదంతా నే చూసుకుంటాను... రెడీయేనా?..... బయల్లేరు మరి!” 

“రసలావిడ తత్య మే అంత” అన్నాడు దక్షిణామూరి, ా ా ఆవిడసని 

ఆవిడ చేసుకోగలదు; అలా చేసుకో నివ్వాలికూడాను.. కాని “పక్కన ఎవడో 

' ఒహడు. నిలబడాలి! అది జవాబుదారీ కే అనుకో. లేకపోతే డాబుసరికే అనుకో 

మొత్తంమీద ఎవడో ఒహడు. వుండవలసిందే!.... 
“___నువ్వావిణ్లీ ఒదలొద్దు....ఎప్పుడై తే నీ రూమ్కి రావడం కూడా 

(పారంఖించిందో, అప్పుడే కథ చాలావరకూ వెళ్ళిందన్నమాట....ఈ మాతం 
గౌరవం చాలా రోజుల్నించీ ఎవరికీ జరగలేదు.... ఈమధ్య చిన్న కురాళ్ళ 
మీదికి పోతోందిలే....కాని వొక్కటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకో,. నీ బెజవాడ 
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యస్సారారో కాలేజి 'పేక్టిక్స్ ఏమీ పని చెయ్యవిక్కడ....ఆరికేరిన బ్యుర, 
అతి జాగ _త్తగా వుండాలి.._అంతెందుకూ. ఎక్కడా పప్పులో కాలు వెయ్య 

కుండా వ్యవహారం చివరంటా నడిపించి ఒడ్జెక్కి స్తే నీకు నాదో స్పెషల్ 

_పసయిజ్ _..పస్తుతానికి ఇ దీ. 

వ్యాసమూర్డి నరాలు జివ్వుమన్నాయి. ఆలోచించడాని కిష్టంలేనంత హడా 

ఏడీ పడ్డాడు. అతని మనస్సు మాత్రం దక్షీణామూ ర్తి సూచించిన ధోరణిలో 

కొట్టుకు పోతోంది. “ఏమిటండోయ్, అది!” అన్నాడు (పస్తుతానికీ వొస్తూ. సండే 

హాలు అడ గకూడనిఏగా మిగిలి, ఇంకి పోయాయి, 

“లది థియేటర్ అనీ, ఒక నవలలే, సోమర్సెట్ మామ్ అన్నతను 

(వాసేడు._.__చదుపవు, పీకు బాగా, "బక్ట్స్బుక్కులా పని చేస్తుంది.” 

0 0 0 

ఆవకాశంకోసం వెతుక్కోడం వ్యాసమూ ర్తికొక వ్యాపకమైపోయింది..- 

ఆఏడకీ తనకీ ఏమన్నా సాపత్యం సమత్వం ఉన్నాయా? ఏమిటి సందింధం? 

ఇది. ఈ ధోరణి నిజమేనా? అన్న (ప్రళ్నల్లేవు_-ఉన్న కణాల్లో కొట్టొచ్చినట్టు 

తెలుస్తూనే ఉంటుంది, అంతెత్తున వుంటుందిక్థిఎందునా, ఆవిడ. తను చాలా 

ఆల్బుడే మో.కౌని అలా ఆనుకోడం యిష్టం వుండదు. అలా ఎంతసేపు ఆలో 

చించడు... అవిడకొక చాయ్ (ఫెండు అవసరం కాబో లనిపిసోంది. దానికి 

కారణాలూ, ఆర్ల్యు మెంట్లూ. ఒక వేళ ఆవిడకి బాయ్ ఫెండ్ కావలసివచ్చిన 

సందర్భంలో తనకన్నా అర్హు డెవరు?.., అందుచేత ఎలాగో ఒకలాగ ఆవిడతో 

అనుబంధం తెగకుండా బంధం గట్టి పడేటట్టు జాగ త్తపడాలి_.._అదీ'దడీణా 

మూర్తిగారి వృద్బోధా, తనకి సబబనిపించిన రీతీనూ. రోజూ కలుస్తాడు. ఎంత 

వరకూ వచ్చిందో చెప్పమంటాడు,ఏవో సలహాలు చెబుతాడు.చిక్క_గా వివరిస్తాడు, 

చక్కని ఉదాహరణలు తెస్తాడు, వాతావరణంలా, వ్యసనంలా, చుట్లూ వ్యాపి 

సాడు. 

- చివరికి ఓ ఆవసరంలా౦టి అవకౌశ౦ తగిలింది. 

“ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనూ. ఒక బేచ్ వాళ్ళు ఈ పనికి టెయినింగ్ 

అవుతూ వుంచేకూడా, నన్ను కర్నూల్ చేసేం పొమ్మంటున్నాదండి... నేను 

యల్ .యల్సీ, చదువుకుందామని ప్ప స్తకౌలు పోగు చేసేను," నాతోసహా చదవ 

డానీకో అబ్బాయినీ సెలక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇంక ఫీజు కట్టడ. మాలస్యం, 

ఇస్పుడు కర్నూల్ వెళ్ళిపోతే=ి” 
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“ఇది 'చ్రాలా సిల్లీ గా ఉంది. ఆఫీసర్లు బాధపడి తారు... వోశళ్ళఆ ఫీసుల్లో, 

కొర నిర్వహణ కోసం లక్ష ఆర్డర్ వేస్తారు. అన్నీ సదుపాయంగా నే ఉండవు 

ఎక్కడో ఏదో ఒక అర్జర్' ఎవరికో వొకరికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది; ఆలా 

అని అన్నీ మారుస్తూ కూర్చుంటే వాళ్ళు పని చేయించుకోడం ఎలాగ? పతీ 

సారీ ఇలా ఒకరిమీద ఆధారపడి ఉదో్యగం ఎంతకాలం చేస్తావు!” 

“ఈ ఒక్క-సారికీ మీరు నాకీ సాయం చెయ్యాలండి, ఫీజ్ కశ్లేసిన 

తరవాత కోర్స్ అయ్యేవరకూ మార్చరు.” 

కరుణా దేవి నవ్వకుండా వొక్కనిమిషం కూచుంచే. దీనంగా ఏదేనా 

అందామనీ, నేననకపోతే మాతం ఆవిడ నన్నీ ఊర్నించి చూస్తూ వెళ్ళిపో 

నిస్తుందా అనీ_ అనుకొన్నాడు. కష్టపడి నోరు మూసుకు కూర్చున్నాడు. 

హనుమంతరావుగార్ని కన్సల్డ్ చేసేవా?” 

“లేదండీ నిన్న ఆయనకోసం ఆఫీసుకి వెళితే లేరు...” 

“జ్ఞంట్రి కెశ్ళేవా. మరి?” 

ఈ వ్రేద్దం డీ 

“ఏం?___అప్పుడే ఆ యిల్లు మరిచిపోయావా, లేకపోతే ఆ ఇంటికీ 

వెళ్ళల్కలే దనుకున్నావా?... నువ్వు కనబడ్డం లేదని నాతో వచ్చి చెప్పా 

శాయన! ఇదేం బావులేదు... సరే! మీ డిపార్టుమెంట్ హెొడ్కి ఫోన్ డయల్ 

చెయ్యి; మాట్లాడ దాం. ఇ రక ఈ (ట్రాన్స్ఫర్ ఆపుచెయ్యమని వ్యక్తి కీగతంగా 

నువ్వు దరఖాస్తు సె ప్టేవా, లేకపోతే వాళ్ళని నీ వేనిటీతో సర్ పై0 జ్ చేద్ధామను 

కుంటున్నావా?* 

ఉపెప్టేనండి, పిటిషన్. 

“సరే డయల్ చెయ్యి, నెంబరు... సాయంత్రం తోపుగా హనుమంతరావు 

గార్ని కలు” 

ఆ సాయంత్రం వ్యాసమూ ర్తి బాధ భరించలేక ద&ీణామూర్తి దగ్గిర 

. కెళ్ళాడు. 

“ఎక్కడో పల్లీ కొట్టుంటుంది: నిన్ననో మొన్నోను! ఆ అక్కసు 

కాస్తా సీ మీద తీర్చుకొంది, అంతే! కంగారుపడకు. చనుపు తీసుకుందన్నమాట. 

లేకపోతే చీవాళ్లెలో వేస్తుంది...” 

వ్యాసమూ ర్తి కొక్క ముక్క కూడా బోధపడలేదు. 
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“పల్టీ కొట్రడ వేంటండీ?” 

“అలాకూ్క్కూడా ఆపుతూ ఉంటుందోయ్, అప్పుడప్పుడూ! ... ఏము 
ఆ క్త బ్బులంటపోవడ ౦. మగాళ్ళతో సమంగా కార్లూ, _డింక్సూ ప్యవహారం। 
నవల్లో ఒహణ్ని వెరె త్తించి వేలిచుట్టూ తిప్పుకోవడం, వాడు గేటు 
వొచ్చి బెదిరిపోయి కృ్తమించమ్మూ అనడం. లేకపోతే యేమిటి? ఈవిడ కిప్పుడు 
ముస్ఫయే్యడో ముసృయ్యెనిమిదో ఉంటాయా, వద్దెనిమి దేశ దాన్లా ముస్తాబు చేసు 

కుని ముద్దులు కురుస్తుంది. ఆది చూస్తే కొందరికి 
కొచ్చిందం కే, ఆశ్చర్యం ఏముంది?” 

“ఏమిటన్నారూ?..ఆవిడకి ముష్ఫయ్యేడేళ్ళా?_ ఇరవయ్యారో ఇ 

నో, 
య 

an G 

దాకా 

కడుపులోంచీ వికారం పుటు 
' ళు 

రవ 
య్యెదో ఉంటాయనుకుంటున్నా ను.” 

“అనుకో, అనుకో! సీ కలా అనిపించడమే మంచిది! గుడ్డొలక్!!“ 
0 0 ౦ 

వరర్హ్బెనై ట్ సినిమా ఒచ్చింది టివోలీలోకి. అక్కడ అవిడ కారు 
ఆగివుంది, ఆవిడ కనిపించలేదు.. ఫస్ట్క్లాస్ క్యూలో నిలబడ్డాడు వ్యాసమూ ర్తి. 

కాళ్ళు క్యూలో ముందుకి ఒక్క వేపుమ్మాతం కదులుతున్నా, కళ్ళు ఆవిడకోసం 
నాలుగు వేపులా వెతుకుతూనే. ఉన్నాయి... మనస్సు ఆవిడ గురించి పరిపరివిధాల 
ఆలోచిస్తూనే ఉంది... సినిమాకొచ్చిందా? కూడా. ఎవరొచ్చారో!.... ఎవడో, ఆ 

అవృష్టవంతుడు, చూడాలి! వషిణామూరర్థి చెప్పినట్టు దురదృష్టవంకుడే మో, 
ఒక వేళ! ఏ టిక్కట్లో! రిజర్వుడు క్లాస్కి ఎడ్వాన్సుబుకింగు, బహుశా ఫోన్ 
లోనే చేసేసుంటారు... వాళ్ళ పక్కనో. వెనకనో సీటు సంపాదించి కూర్చో 

గలిగితే కొంత బోధపడుతుందేమో.. డబ్బులు చాలేటట్టు లేవు... “వన్ 

టికెట్ ప్లీజ్...” ఆ కొద్ది కణాలూ కౌంటర్లో తలా, కళ్ళూ పెట్టి యివతలపడి 

ఇటు చూసేసరికి, ఆదుగో ఆవిడ, ఇదిగో ఆవిడ లోకస మ్మోహనకరంగా 

వొదిలిన పెటచెంగు!... 

“నమస్క్మార(వంండి* 

“నమస్కారం! _ సినీమా కొచ్చేవా?* 
“అవునండి.” తన చేతులో టిక్కెట్టు తన క్షాసేమిటో మొహమాట 

పడుతూ చెప్పేసిన తర్వాత జేబులో పెట్టుకున్నాడు. “ఒక్కరే వొచ్చినట్టు 

న్నారే.?” 
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“ఆవును...” కరుణా దేవి విలాసంగా నష్వింది, ల ఒక్క ర్తెనే 

రావడం చాలా ఏళ్ళ తరవాత మొదటిసారి.... జడ్డిగారమ్మాయి..., తార, ఒస్తా 

నంది....పొవు గంటనించి వెయిట్ చేస్తున్నాను....ఇప్పుడె ఫోన్ చేసేను... 

ఇంటి దగిర మధ్యాన్నం మూడింటికే బయచ్చెరిందట, కారు. తీసుకుని... 
NN 

(ఫెండ్స్ యిళ్శలో తిరుగుతుందో ....?” 

“వసారనుకుంటానండి....కొర్లో క:! ఏ కణం వచ్చినా రావచ్చు!” 

“అఫ్కోర్స్....అయినా ఓ అరగంటకం కే ఎక్కువ చూడదల్బుకో 

లేదు...” 

చూసి వెళ్ళిపోతుందనుకున్నాడు వ్యాసమూ ర్హి.,..కాని ఆట మొదలెట్టిన 

స క ర ఎ అతనన 46 క అబు అబ ఆ 

యిరవై నిమిషాలకి గేట్ దగ్గిరుండే అత ను __ ఎనీవన్ బె నమ్ వ్యాస 

గి వ ~ వి తము ను నయ WY MY ED కశడ ప్రా శ ఎడ్ 
మూ ౮? అంటూ వెతుక్కుంటూ తిన దగ్గరక్ చ్చి ఎర న గ్రబ్కీసార్.. 

మేడమ్ వాంట్బ్యు....” అన్నాడు. 

అవిడతో వెనక సీట్లో కూర్చునిికా రులో వెళ్ళడంకోసం, తన రూమ్ 
దగ్గర (డ్రాప్ చేయించుకోడం కోసం, తను తెచ్చిన సైకిల్ టివోలీ కాంపౌండ్ 

న్నీ గో 

లోనే వొదిలిపెటి, పొద్దుటే రూపాయిన్నర అదనంగా చెల్లి ంచి తెచ్చుకోడం 
రు 

కూడౌొ, అన్నింటితో బాటు మరిచిపోడం కష్టం.... 

0 0. 0 

“సంతదరకూ ఒచ్చింది?” అంటూ దక్షీణామూ ర్తి రూమ్ కొచ్చేడు. 

వ్యాసమూ రీ నవ్వేసి ఊరుకున్నాడు, ఎంత అడిగినా ఏం లేదిన్నాడు, 
* | అట 

ఆస్ట న్హీ అంతవరకూ ఒచ్చింది గద!._ఇలాంటి వి షయాల్డా నవ్వేసి ఏం 

లేదనడం సాధారణంగా ఎప్పుడు జరుగుతుందో నాకు తెలుసురేవోయ్,"” 

దేవాంతకుడు .... 
ణ్ ణీ న md ద గ ren] 

“__.రిలయబుల్ సర్కిల్స్లో రూమర్ ఒకటి బై లుదేరింది విన్నావా? ..... 

రాజారాపుగారు ఫారిన్ వెళ్ళిపోతూ....అట్నుంచొచ్చే వేళకి డై వోర్స్కి సిద్దంగా 
మ న్న 

ఉండమని చెప్పి వెశ్ళేరుటోయ్, మీ చేవిగార్ని! లకకాదు, రెండైనా సరే, 

యిచ్చేసి “సెటిల్ చెయ్యమని లాయర్ ముకుందంగారికి ఇన్ స్ర్రక్ష న్స్ యిచ్చే 
థ న గ టం 

రుట.... దేవిగారు చార్ మెంబర్పుతలో వో జూనియర్నో, లేక నీ లాగ లె ఫ్లో 
జత 

కొతగా అడుగు పెడుతుస్న బ్రూమింగ్ అండ్ బ్యూటిపుల్ గాణ్నో సెలక్ష్ 
అనే య ్స . టి ఇ 

చేసుకుంటుందని _ రూమర్....మరి నీ ఛాన్సెస్ ఎంతవరకో!” 
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“కాని ఒక్కటి మాతం జ్ఞాసకం పెట్టుకో. సర్వీస్ కమీషన్ పరీక్ష 

(వాసినట్టు కాదు. అక్కడ ఈవిడ రికమండేషన్ పనిచేసింది గాని ఇక్కడ 

ఎవడి రికమండేషనూ పనిచెయ్యదు...” 
న్ 

దక్షిణామూర్తి అలా వెళ్ళగానే మధురోహల్లో మజ్జనా లాడసాగాడు, 

వ్యాసమూ ర్తి---ధియేటర్ పుస్తకం ఆలవోకగా తెరిచేడు, అది అతని అభిమాన 

పున్తకం అయికూర్చుంది.... సోవుర్ సెట్ మాం ఆ ప్ప స్పకాన్ని ముందుగా నే 

(వాసేసినందుకు అతనికి మె త్రటికోపం ఒస్తూవుంటుంది.._కొన్నిపకరణు ౦౦ కే 

దకిణామూ ర్రిమాటలకం శ యిష్టం----నడివయస్సు దాటిన మహిళ, బాధ్యత లుతెలి 

సిన భామ..బొ త్తిగా కొత్తవా డొకడు తారసపడి, మాసినగడ్డంతో నుండ మీంచి 

బుజమ్మీద వరకూ పెట్టిన కితకితలకి సమాధానం చెప్పలేక పోయింది. గౌరవ 

సీయులూ, పెద్దలూ అయివుండి దాదాపు చిన్నతనంనుంచీ తనని ఆరాధిస్తూ 

వాంఛిస్తె, ఆయనకి చివరికి. ఆరాధనే. మిగిల్చింది. తనకింద పనిచేసేవాడు, 

డబ్బులోగాని. పలుకుబడిలో గాని, ఆఖరికి తానాడే నాటకౌలు బోధపర్చు 

కోడంలోగాని....ఎందునా తనికి ఈడుగాని వాణ్నిపప్టేసి, సాక్షెక్తూ పునర్యౌవనం 

పొందింది...తోకం అంతా వోక నాటకరంగం, కాకపోతే వొక నర్తనశాల--- 

దేనికీ “టెమ్రావాలని రాదు;ఉండాలని ఉండదు. సమయం చూచుకునీ, సమయం 

కని పెట్టి, సమయం మించిపోకముందు అన్ని పన్గూ వూరి చేసుకో వాలి... 

ఈ విధంగా తక్కువ మగవాణ్నీ యెంచుకోడం చరిత (పసిద్ధంలాగే 

ఉంది..-కారు డె ౦వర్లూ, కమతగాళ్ళూ, ఎకౌంటు గుమస్తాలూ కథా నాయకులు 
(an ౧m న్ 

కావటం అప్పుడప్పుడు అవుతూనే ఉంది... ఇందులో ఏదో ఉంది;లేకపోతే 

చరిత చర్విత చర్వణం చేసి ఈ సత్యాన్ని పునః. పునః ప్రతిష్ట చెయ్యడం 

జర గదు... 

తను ఆవిడకింపి తక్కువవొడు కొవడ ౦.-త న అనర్హత ఎలాగో, 

అర త అలాగే నేమా-_-- ఈ అర్హతానర్హ్యతల మధ్య ఆడంబరాల ఆవేదనం 

లో 

మధ్య, తను ఎలా ఉ శ్రీర్లుడు కావడం? 
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ఏదెలా వున్నా దక్షిణొమూరర్హిగారు చెప్పింది నిజం ___ అనుకున్నాడు 

వ్యాసమూ ర్హి___ఈవిడ కెప్పుడూ ఒక మగవాడు పక్కన ఉండాలి... 

అదృష్ట దేవతగానీ, దురదృష్ట దేవ తేగానీ __. (పేమ దేవత మాతం 

అపును.... 

మనుషుల్లో ఈ భావం ఎందుకు పుడుతుంది? దీనిక్కారణం౦ ఏమిటి; 
పరిధులెంతవరకు? తెలుసుకోడం వరశేగాని ఆచరణీయమైన నిర్ణయాలు చేసు 

కోడం కష్టం ఏ 5 వాగొస్తే దా నాంట్లో కొట్టుకుప్ హపోడం మనిషి లక్షణం... అంత 

కంే మించితే మానవాతీశం, మొదట మానవులు; తరవాత, ఓపిక, తీరిక 

ఉంటే మానవాతీకులు.___ 

పరిస్థితులూ, అవకాశాలూ కూడి రాకపోతే ఎలాగైనా కాలక్షేపం చేసె 

యొ్యొచ్చును_అవకాళం అంపే అదొక పరీక్ష సమయమే.__వినియోగించు 

కోవడమా; వ్యర్థం చేసుకోవడ మా? 
ఆవిడ తననిలా ఎందుకు ఆహ్మానించిందో? ఇది నిజంగా కాకతాశీయమా? 

అంతానో? 

తను ఏంచేస్తే మంచిదో; ఏం చెయ్యకపోతే మంచిదిగా దో? 

% సు ¥ 

ఇప్పుడావిడ ఏం చేస్తూందో!- 
కనిపెట్టడం పెద్ద కష్టం గాదు. వాత్రూమ్శేసి వెళితే వరండా పక్కన 

ఆవిడ గదికొక పెద్ద_గాజు పలకల కిటికి ఉంది. ఆ కిటికీలోంచి సరిగ్గా 

మూసెయ్యని స్కీన్ లోంచి, తిన్నగా ఆవిడ మంచం కనిపిస్తుంది. 

ఆవిడ న్మిదపోడంలేదు.... పు స్పకం ఏదో కిందవడేసిన చప్పుడూ టీపాయ్ 

ఈడికీసై అయ్యే బరబరావప్పువ్ళ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి; అప్పుడ ప్పుడు 
ఆవిడ వుదేశ మేమిటో...సు డిగాలిక ౦కే విచ్చలవిడై న ఆవిడ చరిత... 

_పేమికుల గురించి ఆవిడ. ఉ ద్దైశాలు--కమ్ "సెప్టెంబర్. దృశ్యాల సమక్షంలో 

ఆవిడ హర్షం. తన రూమ్లో ద్వయంపట్ల ఆవిడ సానుభూతీ; “సేంక్బండ్ 

మీద కనుపించిన జంటని గమనించినప్పటి ఆమెచర్య..ఇవి తనకి (పోత్సా 
హోన్నివ్వడాని కేనా? చాలా యివి? వీటితో తను ముందుకు వెళ్ళవచ్చా?.. ఇంత 

కంటే వివరంగా ఇంత సంస్కారం ఉన్నవారు చెప్పరే మో !___ 
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" ఏమో__కొందర సడకూడదు.__దక్షిజామూ రీ చెప్పినట్లు తొందర 
పడితే వ్యవహారం వెడిసికొడుతుంచేమా.. ౯ 

దక్షణామూలర్హి సిగ్గోసిరి,, తొందరపడకపోతే...ఆవిడ అంతకన్నా 
తొందరపసడదు.... ఎవరూ తొందరపడకుండా కూచుంపే. అవకాశాలు మళ్ళీ 
వొసాయా? ... ఎలాగో వెతుక్కుని అవకాశం సృష్టించొచ్చుగాని __ అవి 
వెలితిగా కృతకంగా ఉంటాయే మోం.. 

ఇంక అటే చెమ్లేదు... 

0 0 0 

హాల్లో గడియారం ఒక గంట కొట్టింది. ఒంటి గంటా? అనుకుంటూ 
వాచి చూసుకున్నాడు వ్యాసమూ ర్తి. ఒకటిన్నర ... వ్యాసమూ ర్తి లేచాడు, 
లేచాడుగాని అతను నడవలేదు. అక్కడే నించున్నాడు; ధైర్యం చెయ్యలేక. 

ఏం చేద్దామని? అని మనస్సు నిలవదీసి అడుగుతోంది *. ఏమో ,., 

తెలియదని డబాయించి దాపేశాడు. (పశ్నని....అలాగే నిస్సత్తువ సహాయంతో 

నిర్ణయం వొకటి తీసుకొని ద్వారం వరకూ వెళ్ళి తలుపు తెరిచాడు. 
ఎదురుగా కరుణా దేవి గది__తలుపు పూర్తిగా మూసిలేదు. రెండు తలు 

పులకిమధ్య సన్నని సందు మిగిలిపోయి అందులోంచి వెల్తురు ఏటవాలుగా ఎటో 

వశోంది.__ఆఏడ తలుపు తీసుంచడొనికి కారణ మేమిటో._అని ధైర్యం చెప్పు 

కున్నాడు న్యాసమూరి,. 
సరిగ్గా అదే సమయానికి కరుణాదేవి గది తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. 

తెల్లని చీర కట్టుకున్న కరుణాదేవి ఒక్క నిమిషం ద్వారాని కడ్డంగా నిల్చుంది. 

నే ననుకున్నచి నిజం.” అనుకున్నాడు వ్యాసమూ రి. 

చీకటి పల్చగా, మెత్తగా, అందంగా వుంది 

వ్యాసమూ ర్తి ఒక్కడుగు ముందుకు, వేసిఆవిడ వపు చూశాడు. 
కరుణా దేవి ఠక్కున హాల్లో నాలుగు దీపాల స్విచ్ వేసింది. హాలంతా 

వెలురుమయమెంది.....హరఠా త్తుగా వొచ్చిన వెల్లుర్లో ఆమె మొహం చూడ్డానికి 

వ్యాసమూ ర్రి ధెర్యం చెయ్యలేదు, వెల్తురు చూడలేక కళ్ళూ, ఆవిణ్నీ చూడ 

లేక మనసూ, మిలమిల్లాడేయి. ఆ భయంలో, ఆ కంగారులో “నేను నేను...” 

అనకుండా నిలదొక్కుకున్న ందుకు ఆనందించ వలసొచ్చింది. 

చిరునవ్వుతో కరుణా దేవి పలకరించింది “నీకూ {ని దపట్టలేదా?” 

“వేదండీ” అన్న మాట కూడా నోటంట పెగల్లదు, వ్యాసమూ ర్రికి. 

“నీకు శ్రమ యిస్తున్నందు శీమీ అనుకోక ఫోశతేనాకో చిన్న ఉపకారం 

చేసి పెట్టాలి...” 
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“ఓ! తప్పకుండా!” 

“కిందని, కూట్ హౌస్లో డై వరు పడుకొని ని దపోతూవుంటాడు 

వరండాలో బజ్ నొక్కితే అతను లేచొస్తాడు. కారు తీసుకుని సిటీలోకి వెళ్ళి, 
నాకో (చాందీ బాటిల్ తెచ్చి పెట్టాలి... మేము ఎప్పుడూ తెచ్చుకునే బార్ వాళ్ళకి 
చీటీ రాసిస్తాను, ఓ అరడజను స్లీపింగ్ టాబ్స్కూడా యిస్తాడు. తెచ్చిపెట్టు 
లేకపోతే ఇవాళ ఇహ న్నిదసమైటట్టులేదు. ఈ అర్హర్శాతివూట ఆ డై 9వర్ని 
లెమ్మంటే ఏడుస్తాడుగాని చేపేదేం లేదు---ఇంత నీరసంతో నేను డైవ్ 
చెయ్యలేను.” 

“డె 9వర్ విసుళ్కుం౦ కే నేను డై 9ప్చేసుకు వెళానండి....నాశకేం సీర 
సం లేదు, ని దమత్తూ లేదు” అన్నాడు వ్యాసమూ ర్తి. 

“వండర్ఫుల్, నీకు డై 9వింగ్ కూడా వచ్చా? చెప్పేవేకాదు. అలాంట 
ప్పుడు అఆ డ్రైవర్ని లేవడం, వాడు విసుక్కోడం, సరేలే అంటూనుమెళ్ళడం 
అనో పెందుకు___? తిన్నగా షెడ్డో కారు తీసుకుని నువ్వే వెళ్ల సె బావుం 

టుంది,” 

నా ఉద్దేశం కూడా అదేనండి,” 

రెండు నిమిషాల్లో ఒక చీటీ, కారు తాళాలూ తెచ్చి యిచ్చింది కరుణా 
దేవి “_.ఈ బార్ తెలుసా?" అంది, 

“తెలుసు.” 

¥ ¥ స 
ఉదయం ఎనిమిదిన్నరై ౦ది. 

వ్యాసమూ ర్తి, దకీణామూ ర్తిదగ్గిర కెళదామని డెస్ చేసుకున్నాడు, 
రూమ్కు తాళం సెటాడు. 

(కింద కారాగిన చస్సుడై ౦ది, 
చకచకా మేడ మెట్లు దిగి వొచ్చేశాతు వ్యాసమూ ర్చి. 
కారు హనుమంతరావుగారిది. డై నరు నమస్కారంచేసి చీటీ ఇచ్చాడు. 
“గొప్ప _పమాదం జరిగింది. ఉన్నపళంగా బె లుదేరిరా._.హనుమంత 

రావుల” 
“ఏమెంది?ో 

(Dn 

“తెలీదుబా బూ. 

౦ 
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పోర్టికోలో కౌరాగి౦ది___ హనుమంతరావుగా రక 
“పంతులూ నువ్వు దిగిపో 

కంగా త్తం. 39 

“ఫ్రంట్ సీట్లోకి రామూ ర్స్! అని హనుమంరఠరరాపుగాట కారెక్కి 
స్తాద్దుచేశాడు. 

కారు కాంపొండ్ దాటి వెళ్లోంది, 
“ర్నాతేమెంది మూ శ్రీ?" 

వ్యాసమూ ర్తి రికి షాక్ తగిలినట్లయింది, తెల్లమొహం వేశాడు, 
ఇంటిదగ్గిర ఏమెందని అడుగుతున్నారని తెలిసింది. 

“నమ్ చేసు చెయ్యకు....సరవాలేదు, చెప్పు.” 

“సాయం త్రం ఆవిడ మా అఫీస్ కొచ్చేశారండి. ఇద్దరం కలిసి 
బాద్ వెళ్ళి ఆ ఫర్నిచర్ కంపెనీ ఆయనో మాట్లాదామండి, రేజైపో యించండీ, 
తాజ్లో భోంచేసి శండోఆటకి ఇంగ్లీష్. పిక్పరుకు వెడదాం అన్నా౭ ౦డీ... 

సినిమా నుంచొచ్చి బంగళాలో గెస్టురూమ్లో దేచన్నానింది. పొద్దుపే & ఒచ్చే 

శానండి.__” అని వ్యాసమూ ర్తి రి ఆయనవేప్త చూశాడు 

ఆయన నమ శ్రలేదు, వ్యానమూర్తి రి కళ్ళలోకి ల్ రోతుగా చూస్తూ “నిన్ను 

అర్థరాత ప్పుడు ఊళ్లోకి పంపిందటగా!" అన్నాడు, 

“___అవునండి...రా|తీ ఒంటి గంటన్నరకి__వా తూమ్ కేసి వెడదా 

మని లెచానండి....... నిద్దర పట్ట'ప్లేదు. ఒక (చాందీ చాటిలూ అరడజను స్పీపింగ్ 
టాబ్బూ తెచ్చి పెట్టమని.._వార్ మేనేజర్కి లెటర్ రాసిచ్చారండీ. కారు శీను 

కుసీ వెళ్ళొచ్చానండి._” ఇక్కడ పెట్టిపో, నేను స్టీపింగ్ డోస్ వేనుకుం 

టాను, లేచేసరికి లేటవుతుంది: నువ్వు లేవగానే రాజ్యలక్ష్మి నడిగి కాఫీ తీసు 
కుని, డె డై 9వర్ని క కారులో నీ రూమ్ దగ్గిర (డొవ్ చెయ్యమను...” అనేసి తలు 

పీసుకున్నార ౦డీ_.* 

“అంతేనా?” 
= రం తేనండిి 

హనుమంతరావుగారు వ్యాసమూ ర్లీని మరి రొకసారి తీక్షణంగా చూశాడు. 

వెంటనే చూపు రో “డ్డుమీదికి మళ్ళి చేడు . స్టీరింగ్ వీల్ మీద ఏడో పాటకితాళం 

వేసినట్లు వేళ్ళతో కొట్టసాగాడు. 
' “ఫమైందండీ? “ఏదో (పమాదమని (వౌ శేరు! అన్నాడు వ్యాస 

మూరి, 
జూలీ 

గ్రా డే సిద్దంగా ఉన్నాడు. 

రుణొడెఏి 

సికిం; సౌ 

హనుమంతరావుగారు అతని కళ్ళల్లోకి కటువుగా చూసేడు.-మళ్ళీ 
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చూపు తిప్పేసుకుని ఐదు సెకంద్లు: నిశ్శబ్దంగా ఊరుకున్నాడు. “కరుణాదేవి 
చచ్చిపోయిందోయ్.” 

“అయ” వ్యాసమూంర్థి కంగారుపడి సీట్లో సగానికి లేచాడు. 
నా ఉద్దేశం ఏమిటంకే_నువ్వు జరిగిందంతా చెప్పావా?” 

వ్యాసమూ ర్తి వొణికి పోతున్నాడు. “అవునండీ__అంతా.__చెప్పానండ”. 
“భయవడిపోకు.___భయపడి అబద్దం చెప్పడంకన్నా ధైర్యంగా నిజం 

చెప్పడం మంచిది...” 

“న్నె....న్నే....విజమే చెప్పేనండీ,” 

“అయితే ధైర్యంగా ఉండు.... ఆవిడెవరు, నువ్వెవరు, నేనెవరు!.... కాని, 
నువ్వూ నేనూ కలిసి ఆవిణ్ని హత్య చేశామేమో అని..కనీసం నేను, అవిణ్ని 
చావకుండా ఆపేవాణ్ణనుకుంటాను.రా|తి రెంరు గంటలప్పుడు ఫోన్ చేసిం 

దోయ్ “గొప్ప ఆపదలో వున్నాను: రక్షీంచండి.___) అంది, 

“ఏవో హిస్టిరిక్ షాక్స్ తగుల్తూనే ఉంటాయి ఆవిడకి....కొన్నీ వందల 

మంది (ఫెండ్సు: కొన్నివేల యిన్సిడెంట్సు-.అన్నీ దాదాపు ఎడ్వంచర్చే. ఏది 

జ్ఞాపకంవొచ్చి బాధపడుతోందో, వొంటరిగా ఉంది! అనుకున్నాను. 
“చెప్పు... అన్నాను. 

“రక్షించండి! వెంటనే రండి___అంది. 

“దొంగలా, దొరలా... అన్నాను, 

“ఏవర్రూకాదు.... ఓ చిన్న అబ్బాయి.... నన్ను బగు స్తున్నానంటాడు. 

నాకు చాలా నీరసంగా ఉంది. అతన్ని ఊశ్యోకి పంపెను. అతను తిరిగి రాక 

ముందు మీరురావాలి.వేకబోతే యేం జరుగుతుందో చెప్పలేను”_..అంది, 
“ఏమయినౌ బలప్రయోగం చేస్తున్నారా?” అన్నాను. 

ఛీఛీ, వాడి మొహం! ఇంకా (పారంభంలో ఉన్నాడు... అసలు 

ఇవాశే మొదలు, వొడి బుర యిది ఆలోచించడం, క్లోఅనుకుంటాసు,పస్తుతానికి' 
అరడజను పేజీల (పేమలేఖ రాశాడు, ఆఫ్కోర్స్__ అత నివ్వకుండా నే ఆ 

బహుమతి స్వీకరించాను? అని పక పకా నవ్వింది. “మీరు వెంటనే బయలుదేరి 

వొచ్చెయ్యండి!.” అంది 

వాడెవడు?..అని నే నడగలేదు. అలా అడగడం నుర్యాద కాదు. 

ఆవిడ చెస్పనూలేదు. 
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“సరే, నీరసంగా ఉందంటున్నావు గనక, 'ఇంట్లో (చాందీ ఉంచే 
కొటైయ్యి. బల(పయోగం లేదంటున్నావు గనక, తలుపులు విడాయించుకు 

హాయిగా నిిదపో పొద్దుకే, ఒస్తాను: అబ్బాయిని మాతం పీలెతే దాచి పెట్టు: 

చూడాలనుంది”___అన్నాను, 

“తరవాతేమైంది,మూ ర్తీ?___అ అబ్బాయి, నువ్వేగా!” 

వ్యాసమూరర్తి పెదవులు వొణికాయి.... నె... న్నే=నే.___నండి....కాని నే 
నబద్ధాలా శ్మేదండి.... నేను సిటీలోంచొచ్చాక ఆవిడ నామొహ(వైనాచూశ్ళేదండి, 

బొటిలూ పిల్చూ అందివ్వజోతే అందుకోలేదండి అక్కడ పెట్టిపో..._అన్నా 

రండి, నా వెనకే తలుపు గడియేసుకొన్నారండి” అతని కళ్ళలో నీళ్ళు తిరి 

గాయి, ఉదో్యగంకోసం అవిడ సాయం ఆపేశీంచడం, ఆవిడిచ్చిన మర్యాదా, 

దక్షిణామూ_్థీ వ్యాఖ్యానాలూ, తన చర్యలూ, ఆలోచనలు, తన మూలంగా 

ఆవిడ మానసిక ఆందోళన పొందడం, మరణించడం...అన్నీ తెలిసిపోతూ, 
మి(శిత భావాలు ఆంద జేస్తూ అత్ర జ్జ కలచి వేశాయి. పళ్ళా త్రాపానిక్కూడా వ్యవధి 

అ ర్లతా లేనట్టయి పోయాడు. భయంలో కొట్టుకుంటున్నాడు. 

మరి కొంత పేప హనుమంతరావుగారు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోతే వ్యాస 

మూర్తి తన భయాన్ని దాచటానికి (ప్రయత్నిస్తూ సంభాషణ మొదలు పెట్టి (పతీ 

అక్షరంతోనూ వ్యక్తం చేసేవాడే, కౌని *కరుణావిల్లా దగ్గర పడగానే ఆయన 

6... ఆ వుత్తరం ఏడో.నీ దగ్గరుందా?” అన్నాడు. 

“లేదండి. అట్నుంచొచ్చేక నే నెంత వెతికినా కనిపించ లేదండి,” 

హనుమంతరావుగారు వ్యాసమూర్తి వేపు చూకౌడు. “కళ్ళు తుడు జ గార 
wae ne 

అన్నాడు. 

కారు కరుణావిల్లా ఆవరణలో (పవేశించింది. 

0 ౦ 0 “ఈ 

హనుమంతరావుగారు దిగగానే అక్కడ కూర్చున్న రాజ్యలక్మీ, కోరు 

వి ౨ 46 స్ అదం జ 

డై ంవరూలేచి నమస్కారాలు పెట్టారు. డ్రైవర్ని చేతో పిల్చి, “కారు తీసుకు 
యాం 

జా ల 

అన్నాడు హనుమంతరావుగారు. 

“వేదండీ___తమరొచ్చేక._-' 
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“దట్ రెట్, పోనీలే; నేను చేస్తాను__-నువు వ్యు తొందగా వెళ్ళు... రాజ్య 

లక్ష్మీ పది 

రాజ్యలక్ష్మీ, ,వ్యాసమూ-ర్తి అయనవెంట కరుణాదేవి గదివేపు వెళ్ళారు, 

మంచంమీద, డన్లపిల్లో మీద, సౌందర్యం, స్వేచ్చ శాశ్వత నిదపోతు, 
న్నాయి....వ్యాసమూ ర్తి హనుమంతరావుగారివే పొకసారిచూస్కి ఆయనంత 
న్యూ(టల్ గా ఎలా చూస్తున్నాడా అని . ఆశ్చర్యపోతూ. ఇంత త్వరగా అంత 

చలాకీ అయిన మనిషి జ్ఞాపకాల పోగుగా మిగిలిపోయి జ్యోతి ఆరిపోయినం 

దుకు భయపడిపోయి, దుఃఖాన్ని తుడుచుకుంటున్నాడు.. 

౦ ౦ ౦ 0౦ 

మూడు ' ఉత్తరాలు దొరికాయి. 'తలగడ కింద. 
ఒకటి రాజారావు గారికి, సీల్దుకవరు, పెద్దది: బరు వెంది, 

రెండోది హనుమంతరావు గారికి, అంటించని కవరు. 

మూడోది పోలీస్మీకమీషనరుకు. కాగితం మడత, 

హనుమంతరావుగారు ముందుగా కవరులేని కాగితం మడత విప్పి చదివే 
శాడు. కేవలం ఆత్మహత్యేననీ, కారణాలు చాలా. ఆధ్యాత్మిక మైనవ సీ ఎవరికీ 

ఎలాంటి సంబంధంలేదనీ, సమ్మతిపూర్యకంగా స్పష్టంచేసినట్లు (వాసింది. అది 

చూచి తేలికపడి నిట్టూర్చు నిడిచాడు. 

ఫ్లు ¥ ఫ్య 

హనుమంతరావుగారూ, 

ఆఖరు నమస్కారం. 

రాజారాపుగారు అమెరికా వెళుతూ, కొడుకులు తన నంత దూరానికి 

రప్పించుకుంటున్నందుకు నొచ్చుకుంటూ, తన ఆపేక్ష అనే బలహీనత కీ, నౌ 

అస మర్గతకీ సిగుపడుతూ మనకోసం, ఈ దేశంలో వుండి పోగలిగిన కొడుకు 

నొక E తిరిగొచ్చే 'వేశకి చూడమంపే__త బి తం|డీలేని వాణ్ని, బుద్ది 

జ్ఞానం ఉన్నవాణ్ని, ఉకూపాలూ అక్క ర్లేనివాణ్ని, అండా దండా కావల్సిన 

వాణీ... చూశాననీ, ఆయన చూస్తి తప్పకుండా మెచ్చుకుంటారనీ తెచ్చుకుంటా. 
రనీ, వారికి తెలియచేశాను. 

వాడు నా కొడుకే.లేకపోత్తే నాకు వాడిమీద పుత పీన ఎందుక్కలుగు 
తుంది 
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నా దృష్టి ఎప్పడూ చెబ్బతినదు.... వాడు నిశ్చయంగా నా కొడుశే, 
ఇర వై రెండేళ్ళనాడు, పిఠాపురంలోని ఒక ధనవంతుడు నన్ను వైజాగ్లో 
కాలేజీలో చేర్చి, నొ యోగక్షేమాలూ, సుఖ సౌఖ్యాలూ స్వయంగా వచ్చి విచా 

రిస్తూ వుండిన రోజుల్లో, ఏదో నర్సింగ్ హోమ్లో నా బిడ్డగా జన్మించికూడా, 
నాకు గాని వారికిగాని ( అ బిడ్డను పెంచే సాహసం, అదృష్టం లేక: అయిదువేల 

రూపాయలతో తల్లి దం|డుల్ని కొనుక్కున్న నెలతక్కువ బిడ్డ.... ఎప్పటి కేనా 
కెలునుకుంటాననీ, మళ్ళీ చూ సాననీ ఆశించలేదు. పుట్టుమచ్చలూ వొంకర్లూ ఏమీ 

గుర్తులెవు... ,_ అయినా మాతం నొ దృష. దెబ్బతినదు అoee 002 పీరు పెట్టిన వారె 

వరో, పాలు పోసిన వారెవరో, 

. పోత పాలతో, ఎరువు భావాల్లో పెరిగాడు గనకే, ఇలా బెడిసికొట్టింది. 

అమ్మెవరో, అత నవరో తెలుసుకోలేకపోయిన మూర్దుడు. 

జీవితాన్ని తిరగరాని వంపులుతిప్పి, అన్న. శమ్ముడు, తం|డీ,కొడుకు, 

ఇలాంటి బంధువులు లెకుండా' చేసేసుకున్నాడు. నన్ను చూస్తె అందరికీ వొక్క 
లాంటి భావం కలిగితే అది నా తప్పుగాక, వారందరిదీనా?....నా తప్పులన్నీ 

వొక రూపంపొంది; నా జీవితంలో ఉన్న" పొరపాటును ఎ త్తి చూపించడానికి 

నా కొడుకును వినియోగించడం సిగ్గు పడవలసిన విషయం... నాకు | పేమలేఖ 

(వాసిన అతన్ని మందలించడానికిగాని, ఇలాంటి కుమారుణ్ని రాజారావుగారికి 

స్వీకరించ మనడానికీ-...అన్నిటికీ మించి మొట్టమొదపే నా భావం నా కుమారు 
డికి తెలియజేయక పోయినందుకు. సిగ్గు పడ్డానికిగాని నా కోపికలేదు. ఈ సమ 

యంలో, నే నుంచే. పరిస్టితులో మనుష్యులో నా 'కనేక కర్తవ్యాలు నిల్టేశించ 
డం జరుగుతుంది. నాకు తోచిన మార్గాన నేను పోవడానికి ఇదే అవకాశం 

సెలపు. 

కరుణ. 

తా క__ ఈ ఉ తరంలో ఒక్ సీల్లు కవరూ, పోలీసులకొక ఉత్తవదూ 

ఉన్నాయి, ఎవరిది వారి 'కందజేసే సే బాధ్యత మీ కొప్పగిస్తున్నాను, 

వారి ఉత్తరంతప్ప మిగతా దేదీ పోతీసులకిచ్చి నా కొడుకు (బతుకు 

పాడు చెయ్యవద్దని నా కడసారి (ప్రార్దన. 

(0 
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(“జో్యోతొ మాసపత్రిక, జులై 1963) 

అద్దం అబద్ధమాడింది 

సీతాపతి మే డెక్కుతూ మెట్లు వంకర తిరిగినచోట ఆగాడు. అక్కడ 
, నుంచి అతనికి కనపడ్డ దృశ్యం అతన్ని అడుగు ముందుకి వెయ్యనివ్వ లేదు. 

వెంటనే మొహం తిప్పుకున్నాడు, సీతాపతి కిందికి దిగి పోదామన్నట్లుగా 

మనిషి తిరిగాడు. 

| రవణమ్మా, అప్పారావూ ముందు విడిపడ్డారు, ఒకరి చేతుల్లోంచి 
వొకరు. తర్వాత ఒకరి మొహాలొకరు చూసుకున్నారు. నవ్వుకుందామని, ఇద్ద 

రికీ అనిపించింది. కాని ఒకరూ నవ్వలేకపోయారు. ఒక్కక్షణం ఇద్దరికీ ఏమీ 
తోచక బెరుగ్గా చూసుకున్నారు. మాబ రాలేదు, ఎవరికీను. 

ఆఖరికి రమణ మ్మే ముందు మాట్లాడింది. 

“ఏం క్రావాలి నాన్నా? రా!___) అంటూ చకచకా తండి నుంచున్న వేప్ప 

వెళ్ళింది, 

“ఏం లేదులే అమ్మాి.అని ఆప్పటిక స్పుడే ఐదారు మెటు దిగి 
(aa) 

పోయాడు సీతాపతి. 

సీతాపతి వెళ్ళడం గమనించిన అప్పారావు మెట్ట చివరడాకా వొచ్చేసి 
“వెళ్ళి కనుక్కో, ఏం కావాలో పాపం!” అన్నాడు. 

“అబ్బా, నే వెళ్ళను? అంది రమణమ్మ సిగ్గుతో. 
“ఏడిసినట్టుంది తెలివి. ఎమిటాసిగ్గు;.ఇ ౦తలో నే ఏం కొంవ మునిగింది? 

వెళ్ళు వెళ్ళు...” 

“అయినా మీరు మరీనండి_ పట్టపగలు ఆరుబై ట. చీ.” అని సిగ్గుపడింది 
రమణమ్మ. 

అప్పారావు. శంగారంగా నవ్వాడు, తల గో క్కు న్నట్లు నటించి 

“ఓహో__పగలుకదూ, మరిచిపోయాను! సరేలే, చీకటిపడ్డాశే వస్తాను” అని 
చిరునవ్వుతో చకచకా మెట్లుదిగి వెళ్ళాడు. 

పీతాపత్తి మెట్టగది అవతల స్టంభందగ్గిర ఏమీ తోచక నిలబడాడు. 
జి 

a] 
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అప్పారావు రావడం, విసురుగా కింది గదిలోకి వెళ, తల దువు 
కోడం, చొక్కా మార్చుకోడం, చెప్పులు తొ + చెప్పులు తొడుక్కుని బై టికి వెళ్ళిపోడం, 
(క్రీగంట గమనిస్తూ నించున్నాడు సీతాపతి, 

“ఇందులో ఎవరి తవ్వు మాతం ఏముంది?” అనుకున్నాడు, 

లేదు. ఇప్పుడు జరిగిందాల్లో ఎవరి తప్పూ లేదు. 
రెండేళ్ళ గుడ్డుని తన చేతుల్లో వొదిలి.అ నాడు నరసమ్మ కన్ను మూసి 

నప్పుడే జరిగిపోయింది తస్పు.... 

లేని పోని బాధలు ఊహించుకొని, పచ్చని జీవితమూ, వెచ్చని వయసూ 

వొదిలి, రెండేళ్ళ పాపని అక్కగారు పార్వతమ్మ చేతుల్లో వొదిలి కొత్త 
బాధలు సృష్టించుకోకుండా, మిల్మటీలో చేరిపోకుండా ఆనాడు సరిదిడ్డుకోవలసిన 

తప్పు అది. 

ఇప్పుడనుకుంటే మాతం ఏం లాభం? 

పన్నెండేళ్ళ సర్వీసు పూర్తి చేసుకొని. సందిటినిండా డబ్బూ అఆర్టించు 

కొని, తిరిగొచ్చిన వేళకి... 

రవణమ్మ గుమ్మటంలా ఎదిగిపోయింది. (పభలా అలంకరించుకొని 

గుమ్మంలోనే ఎదురొ వె. 
చూసీ చూడగానే ఇది వాళ్ళమ్మా, ఇదేశా....అని ఓల్నిప్త కంగారు 

పడాడు. 

క్ష ఎదిగొచ్చిన అమ్మాయినిచూ స్తే కలిగిన ఆనందంతో బాటు ఎదురొచ్చిన 

సమస్యకూడా స్ఫురించి బెదురూ పడ్డాడు. 

అయినా అతనికేం లేదా, పోదా? ; 

ఉన్నడఊళ్లో సొంత యిల్లూ, మొగుడు లేక పోబిట్టి కాబోలు పదిమంది 

మొగాళ్ళ పెట్టుగా యిల్లూ పొలమూ దిద్దుకొస్తూ ఏడా దేడాదీ తమ్ముడు పంపిన 

డబ్బూ ఫొలంమీది డబ్బూ వడ్డీ కే వేస్తూ లోపే లోటుగా వొప్పచెప్పిన విధ 

వక్కగారూ. 

వీటన్నిటికీ తోడు ప్రాజతతో జాగతతో నిలవచేసి తనకో తెచ్చుకున్న 

ములె.- 

" కుట్టువట్ల ఈ రేడు వూళ్ళల్లో ఆ రేడు లోకాల్లో “సమానంలో యింత 

కంమే మెరుగుళే” దనిపించే సంబంధం తెచ్చి క'టేడు. కూతురికి ఏడాది 

గిరున తిరిగేసరికి, 
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ఎవరో అనడం, ముఖపీతి, అనవసరం, పీత్రాప తే అనుకున్నాడు తన 

మామగారు నరసమ్మకి చెయ్యని న్యాయం తను రమణమ్మకి చెయ్యగలిగాడని, 

రవణన్మూ అప్పారావూ ఈడేకాకుండా జోడున్ను కావడం వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళని 

చూసుకుని ఒకళ్ళు తృప్రిపడిపోడంలో ఆకలీ, వేళా కూడా మరిచిపోవడం 

చూనుగునసి_ 

క పిల్లకి ఎ తండి చేశా డిలాగా?’ అని గర్యమూ పడ్డాడు సీతాపతి, 

“కార్య” మెన కరవాత తొలి సం, కౌంతిది. 

“అచ్చటా, ముచ్చట్మా అచ్చ సేం జరిగేను._కోడల్ని తీసుకుని తమరే 

మా యింటికి దయచెయ్యండి. మీ పండగ సంబరం మేమూ పంచుకుంటాం 

ఆన్నగారూ!’ అవి వియ్య పురాలు పొడిస్తే... 

“మాకేం లోటు? డబ్బులేదనా, చేసేవాళ్లు లేరనా? ఆ మాట కొస్తె 

రవణమ్మకి పార్వతమ్మ చేసినట్టు ఏ పిల్లకి ఏ తల్లి చేసిందీ” అనుకొని 

అక్కంసూ సంతమూ పట్ట, 

అల్లుణ్నీ తీసుకొ గ్బొడు.... 

ఎక్కడా ఏదీ బఉసికొట్ట లేదు 

బెడిసి కొట్టకపోడ వే కౌదు._శ్వథశుగ్భహం భారవికి కష్టంగా “తోచడ 

మెందుకో అప్పారావు కర్ణమవలేదు, జామాతా దశమ్మగహః అన్న నుడిలో 

ముడి విడనూలేదు సీతాపతికి, ఈ రణ్నెల్లబట్టనూ, 

ఇప్పుడు ఈ సాయంకాలం ఓ దృష్టితో చూడ్డం అలవాశైన కళ్ళకి ఓ 

రకం దృశ్యం కనబడేసరికి తప్పొప్పుల _పసక్తి వొచ్చేసి జరుగుతున్నదంతా 

జరిగిందాంతో తూకం పడుతోంది. 

ఏది ఓగ్గో ఏది మొగ్గో తెలీడంలేదు. 

కూతుర్నీ అల్లుణ్లీ చూసుకుంటూ గడిపే ఎస్తున్న సీతా పతికి... 

శర సుఖం వనుక వో సమస్య వుందనీ, “ఏ వయస్సుకె' నాల 

వయసు చెలిమే ఎక్కు. అవసరిమనీ, 
మబ్బుతెర విడిపోయిన ఎండలాగ, 

ఎవరో స్పష్టమైన భాషలో చె ప్పెస్తున్నట్టు. 

తీక్షణంగా. కష్టంగా తోచసాగింది! 

ఎందుకా? 
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సీతాసత్తి వయస్సు._అరవై కాదు....యాఖై రాలేదు.... నలభయ్యి వెళ్ళ 
...ముచ్చటగా ముప్పయి వెళ్ళి అందంగా ఆరుదాటాయి. 

ఆ తరం పారంభంలో___ 

ఇలాంటి పొంగే కాబోలు అదీను... 

లేదు. 

లక్షణాలు వేరయినా లక్ష్యం వొకశేగనక రవణమ్మ భూమ్మీద 
సరికి నరసమ్మకి పదిహేడూ, సీతాపతి కిరవె, పెశె ఏడాది! 

పట్టుమని పదినిముషాలపాటు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ పాపల్నయినా 

ఎత్తుకోడం నేర్చుకోని కురాళ్ళకి.. 
అన 

, 

వాళ్ళకీ వో పాప 

ఏడి సె ఎత్తుకోడానికీ.. ఏడవకపోతే. ఎత్తుకోడానికీ ఓ పాప... 

వొచ్చేసిందం పే... 

ఆశ్చర్యానికి మించి సిగే చేసింది. 
Ca 

ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాటి సిగ్గే చేస్తోంది. 

అల్లుడు అలా వెళ్ళీ వెళ్ళగానే గాలితెరల్లాంటి అలోచల్ని తోపేసు 

కుంటూ మేడెక్కాడు సీతాపతి.అలమార్గో అలవాశైన పు స్తకాన్నే పరధ్యానంగా 

వెతుకుతూ వుంటే కేవలం చూడ్డానికొచ్చి అక్కడ నిలబడ్డ రవణమ్యని చూస్తె 

అలాటి సిగ్గే వేసోంది. 

ఇంతకు ముందే ఆ' పుస్తకం పట్టుకుని ఎటో వెళ్ళివుంచే అల్లుడు 

పాపం ఈ అందమెన సాయంకాలం -ఇంటిదగ్గిళ -ఈ శొవామీద ' గడిపేవాడు 

గదా అనిపించింది. అనాలనిపించింది._సిగ్గుచేత. అనలేకపోయాడుం ' 

విసురుగా 'మెట్లు దిగి పీధివేపు- వెశతూఉంటే... 

పోతో- అదం “హలో” అంటూ పలకరించింది 
ళం యు ఛం 

మొహం చూసుకో: అని మోహపరిచింది. 

ఆదంలో మొహంచూసి సీతాపతి- మొహం - ముడుచుకుపోయింది. ఛీ. 
(ళ్ 

ఇదేమి టీ మొహం? . 

ఇలా వుండేమిటి, నలిగిన పట్టుబట్టలాగ, ఎండిన అప్పడం లాగ, 

వాడిపోయిన జీడిపండులాగ*?-. 

ఇన్ని మడతలు, ఇన్ని ముడతలు ఇన్ని పగుళ్ళూ ఉన్నాయేమిటి శక 

మొహంలో? 
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ఇచివరిదో తప్పుచేసినవాడి మొహం. ముసిలాడి మొహం; 

తనే, త స్పచేసినవాడు....తనే ముసిలాడు.... 

తనే, తనే, తనే. 

తనదే ఆ మొహం....తనే తప్పు చేసినవాడు... ఛి! 

ఫొద్దుపోయింది. 

వ వ 0 0 

అల్లుడు ఇంటికెళ్ళి వుంటాడు, తనకోసం చూడకుండా భోంచేసోావాళ్ళు 

మేడెక్కి పడుకున్నా రనిపిస్తె బాగుండునని తోసోంది సీఠాపతికి. ఎందుకో 

అతనికి తెలియడంలేదు. 

అల్లుడు మర్యాదిచ్చి మర్యాద వుచ్చుకునే రకం.తను రాకుండా భోజనం 

చెయ్యడు. చేసిన ఆలస్యానికి నొచ్చుకుంటూ చకచకా అడుగులెయ్య సాగాడు. 

చెరువుకొమ్ము పుంత దగ్గిర పలకరింపు విని ఒక్కక్షణం “నన్నేనాి 

అని పస్తాయించి ఆగాడు. 

“త(వలయర్నేనండి వాబుగారండి. ఇల్లా వొస్తన్నా రెక్క ణ్నించండి?) 

“ఎవరే అది? బుచ్చీ!” 

“మరే(నండి బాబుగారు....కొ స్త మో పెట్తి సిడతారండి? సాలాసేపు 

నలబడి పోయానండి. ఎవరూ ఒ స్పల్లైదండి” 

పుల్లలమోపు ముందుంచుకొని ఎత్రేవాళ్ళు లేక నుంచున్నది బుచ్చి, 

ఆమెని గురించి ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే “గత వె భవచిహ్నూం.” బుచ్చి ఆ 

వూరికి మత్స్యగంధి, ఇంటా బయటానూ, 

ఆయిశతేనేం ఆమె చరిత (వాయౌలం సే మళ్ళీ ఏ వ్యాసమహర్లో రావలసిం దే. 

అయితే యీమాటు భాగవతం రనించే శృంగార ఘంటంతో ఒస్తె మంచిది. 

ఆమె లీలలు ఇంటింటా శిలా శాసనాల్లా వెలిసి వున్నాయి. 

రసికావతంసులై యిల్లాళ్ళ నేలుతున్న ఊరి దాతుర్వర్హ్యమూ కూడా 

వొకనాడు బుచ్చి శిక్షణ పొందాలని ఉవ్విళ్ళూరిన వాశ్ళే_ఆమె దగ్గిర 

గోప్పా వీదా లేవు... 

“ఉండిపోిమని ఎందరు సుఖవంతంగా రసవంతంగా బలవంతం చేసినా 

ఒప్పుకో లేదు... ఊ రిచివర ధాన్యంమిల్లు “పెట్టడానికి ఆ రాచవారు ఒచ్చే 
౧ థం 

నరకూనూ . 

మిల్లు ఉందిగాని “వారు” లేరిస్పుడు...._ 
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ఎవరున్నా ఎవర్షేక పోయినా_ఏ మున్నా 
బుచ్చి నెవరూ మరచిపోరెడం 

ఇప్పటికై నా దాని బింకమూ, పొంకమూ, సెంకెళనమూ, ఈ 

మంకతనా న్ననా సరేరం కలెయిస్తుందనడానికి__ డే దేహం పున్న వాడెవడికీ సం 

హాం కలగదు. 

మోమోట పడ్డా మోపెత్తి పెట్టాడు సీతాపతి. 

“స్స్ నాన్న చావు న్నా స్తే? 

“ఏం బాగు సామీ....*సావా సావడు సాపాయివ్యి డన్నట్టుంది ఆడిపని 

_-ఇంకా ఆడి సేపల దుకాసం, మిల్లు దొరగారూ ఉన్నారనే నండి ఆడి చెవు 

..అత్తుమానం కే కే అంటాడండి.. ఏంటీ తెచ్చెదీ!) 

మిల్లు వూడ్చడానికీ, అక్కడ నీళ్ళూ అవీ ఉంచడానికీ ఇలా ఏడో పేద 

చెప్పి రాజుగారు బుచ్చికి సవ్లికున నెలకి యింతా అని ముట్ట జెపేదాడు; 

ఆయన పోగానే ఆ ఉద్యోగంలో మర్యాదపోయింది. కొన్నాళ్ళకి ఆ ఉదో 

గమూ ఎవరికి చెందాలో వారికి చెందింది. 

(పజాస్వామ్యం వొచ్చాక రాజొదరణ తగ్గిపోయిన కళలా బుచ్చి మూల 

పడి “పువ్వులమ్మిన ఊళ్ళోనే పుడకలమ్ము కుంటోంది.” 

కదిపితే కందిరీగల పుట్ట__అని తెలిసినవాడు గనక సీతాపతి ఆ పలక 

రింపుతో నే చాలించుకొని మరేమీ కదపకుండానే నడక సాగించాడు. 

ఎవరి కెంత హీనమైన కథి నౌ బుచ్చి తన కథకి తనే నాయకురాలు 

గనక. 

మాట్లాడ సని ఫష్మించుకున్న పళాపతిచేత మొహమాటం మౌటలు పలి 

కిస్తూ, త తన "కథంతా చెప్పుకుంటూ అడుగు లేస్తోంది బుచ్చి 

సా ప్రపదినమైన సఖ్యం దాదాపు మూడు ఫర్హాంగులు నెరపి ఇటు బుచ్చి 

పక్క దారికి 5 వళ్ళడమూ, అబు రెండే శెండడుగుల వెనకనించి ఒక సకి 

లింపుతోబాటు ఒక కొ త్త సలకరింపు ఏనబడ్డమూ జరిగాయి. 

ఒఎక్కజ్రీంచోయ్! ఇట్లాగ?' 
సీతాపతి ఉలిక్కిపడి వెనక్కితిరిగి చూశాడు, 

“శంకరయ్య మాయా” 

“అ ఆట-బీకటిలో కనబట్టంలేదుగా వున్ను! ఎమిటి ఇల్లా బయల్ణరా పు! 

అల్లుడొడు వెళ్ళాడా? 

అద్దం అబద్ధమా డీంది 
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“చేదు 

“షం వెళ్ళాడులే.... వెళ్ళక్క-రేదు గూడొాగావున్ను.” 

అం పే?) 

“ఉద్యోగం సదో్యిగం యిలాటి బాదర బందీల్లే వుగా.’ 

సీతాపతి నవ్వుకున్నాడు. ఏమిటో-ళన అల్లుడు తనింట్లో తింటూ పది 

రోజులపాటు ఆనందంగా పున్నా ఆ ముచ్చట్లూ త్రోకాసిశే రావాలి! 

“ప్చ్ !_వాళ కెందుకు మామా, ఉద్యోగాలూ వూచిగాలూ.ి” 

“అంతేలే!.అయినా ఇస్పుడెం తెలుస్తుంది? అ ఉన్న పిప్పే పిసరూ నలుగు 

రన్నదమ్ములూ పంచుకో వారి.కూతుటు నలుగురు పిల్లల్ని కనాలి...అన్పుడు గదా 
శారీ ఇల య్య ఎంతొసుంది అన్న(వశ్న! అందరూ నిలాగా దీపం వుండగానే ఇల్లు చక్క 

“చెస్పవేం?-ప కరాల పొలమూ ఊళ్ళో మేడా, ఒక్కండివీ_నువ్వే, 
యుద్ధంలె నోరి పోయి అంతోయింతో తెచ్చుకున్నావు, అందరికీ అలా చేత పుతుందా 

సీతాపతి నప్వుకున్నాడు. అయితేనేం.జవొాబు చెప్పవలసిన అవసరం 

కొకతాళీయంగా అప్పింది.... సరిగ్గా ఈ మాట ఎునేదేళః శంతరయ్య యింటి 

ముందుకొచ్చారు ఇద్దరూ, 

“మరి నే ఒసాను మావారి అన్నాడు సీత్రాపలి. 
అణాల 

శంకరయ్య నవ్వాడు. “ఏదైనా అర్జంటు ప్యవహారవాం?.రా వోయ్, 

కాసేపు కూచుని పడుదువుగాని.)” 

ఇహ తప్పేది లేదు. 

శంకరయ్య షషిపృదు. ఇంటినిండా ఐలగం. 
బు పధ 

కాణీ ఆంత కుంకం బిటుతో ఇర్లాలూ.. చీడకళాపీ జలి ఇరవె నొలు 
ను Cae) ల 

గంటలూ శుభంగా పుంచే వాకిలీ. ఓ పక్క మపపందిరి వొపక* మలసికోటా A న లో 

ఇన న్ని ఆ యింటో ఆకర్షణలు. 
(a) 

అక్కడకే మళ్ళీ యిపత లికి కొంచరగా రాబుధైయ్యదు ఒక్క సీతాపతికే 
గాదు. ఏవరిశె క నాసరే, 

Gam 
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అంతేగాదు. 

పన్నెండేళ్ళు ఆర్మీలో వుండి తిరిగొచ్చి ననాడు... 
ఊరంతా మారిపోయి, 

మహాకవి కధలో లాగ “పోయి” 
కొత్త సంస్కృతులూ, కొత్త చొక్కాలూ తొడుకు 
“ఇది మన వూరు కాదనిపిసె, 
ఈ'వేపు శంకరయ్య యిల్లూ, ఈ తులసికోటా, మళ్లెపందిరీ, ఈ స 

దంపతులూ నిలబడి, 

బ్రాన్? 

“ఇది మీ వూరే నాయనా. అని చెప్పగలిగింది. 

ఆ పాత ఘుహ ఘుసుల్తో, ఆ (సళాంతతతో నే, 

అయితే ఈ (పశాంత మైన ఇంట్లో_ 

గేటు దాటీ దాటగానే, లోపలికి వెళ్ళీ వెళ్ళగానే శంకరయ్య గొంతు 

మార్చి... 

“ఏమిటా మామా, దిని వెనక పడ్డావూ? ఏమిటి కధ అన్నాడు. 

తను లోసలి కడుగు వెయ్యలేరు. 

సీత్రాపతిని వెయ్యనిన్యాలేదు. 

మెదడులో. మేకుకొట్టినట్టయింది సీశాపతికి, బుచ్చిని గురించి అడుగు 

తున్నాడని అర్థమై, 

తాటికింద పాలు తాగిన సీతాపతి నిలబడియాడు. వొంట్లా విద్యుత్తు 

సృథఃక రించినట్టూ, పొషాణ౦ మింగినట్లూ పుంది, వమనం కాదేమని బాధగా 

వుంది 

అదేం మాటది? 

ఆ మాట మరో డెవడైనా అన్నా, 

మరోనాడు ఈ శంకరయ్య మావే అన్నా, 

వేరేవిధంగా జరగవలసిన కథ. 

సుధ్యాన్నం నించీ ను స్టిష్కాన్ని మథిస్తున్న ముంత నం కాబోలు. మౌన 

ముదే వేయించింది. 

“ఛి ఛ్చి జేదు మావా” అననూ అన్నాడు. 

దానికి శంకరయ్య 6స్టీ గ్రిజ్ఞావులే” అన్నట్టు పెద్ద నవ్వూ నవ్వేశాడు. 

అంతేగాదు. 
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అ సొయం[తప్ప కీతాతపంలో 

శంకరయ్య యిచ్చిన గ్లాసెడు మంచి తీర్ణంలో.. 

సతీసమేతంగా చేసిన హితబోధలో___ 

ఏముందోగాని. ఇవతల బడేసరికి_ ఒడ్డుస పడ్డ చేపలా కొట్టుకునే ఈ 

చేపపోయి ఏ ఎ మత్స్యగంధి బుట్ట లో పడుతుందోనని భయంవేసింది. 

అరవై ఏశ్ళెళ్ళిన్నా శంకరయ్య మామకి బుచ్చిని చూడగానే హుషారు 

కలిగి కలగవలసిన ఆలోచనా కలిగింది. తను అలా ఎందుకాలోచించలే దో? 

అదొక _పశ్న! ఏమిటా పశ్న? పడుచుదనం పరపళ్ళు శ్ తొళ్కుతున్న 

తన యిందియాలు వెయ్యలేని పశ్న! జవాబు లేని (వశ్న!.. శంకరయ్య 
మా6వా తనని సవాల్ చేసేది? 

చేసినా చేసాడు. కంక రయ్యమాంవ ఆఖరు కొడుక్కి నాఆ గేచ్ళ వెళ్ళ 

లేదుట. పదిసార్లు. తాత అయిపోయిన శంకరయ్య? మామ మళ్ళీ రం్మడి అప్ప 

తాడేమోనని అనుమానం__ట__ యిస్పుడు! 

గా 

(aa) 

పూత 

“సీ కెందుకోయ్! భగవగ్గీతలూ, _బహ్మసూ(త్రాలునూ? చిత్తం శివుడి 
మీడా భీ చెప్పులమీదా అన్నట్టూ!” అని పుస్తకం కాస్తా లాక్కున్నాడు 

హోసి బుచ్చీ! ఎంత పని చేయించేవే! కనపడకుండా, యెరక్కండాను. 
మో పెత్తి నె త్రిన పెట్టడానికి మించి దాంతో ఏ అనుబంధమూ లేనేలేదని ఎవ 

రితో వేసుకోడం ఒట్టు? 

ఒట్టు? ఒట్టులేదు.._అంతా ఒటిది! నాటినించీ నేటి వరగూ, నాటుకు 

పోయినమాట, నరాల తీట! 

రెండేళ్ళ పావని *సవిత్త 
ఏం చెయ్యదో ఆ సీ... 

“ఎలా చూస్తుందో; ఎలా చూడదో అనీ అప్పుడూ; 

లి” ఏం చేసుందోనసీ. 
ఉం. అణి 

మిల్మిటీలో చేరనే చేరాంకదా యిప్పు డెందుకులే అని తరవాతా. 
చెట్టంత కూతురు నట్టింట్లో తిరుగుతూ వుంచే దానికి సంబంధం చూడాలి 

గాని తనకా అని అన్నీ అయినాకా.. 

ఆపేస్తూ వొన్చాగగాని.. అవునా? అంతేనా? 
రాం లాం 

“నా 2? నరిస్తారోయ్ పిల్ల ల సీ! 
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అబ్బిబ్బి ఏమిటీ గొడవ) 

కూతురూ అల్లుడూ డాబామీద సీ రెండ నీడలో ఒకర్నొకరు అమకొని 

ఏద్రో చేశారనీ, 

శంకరయ్య మావ బుచ్చి వెనక సడ్డావా అని అడిగాడనీ స్పురించి 

నప్పుడల్లా కోపం రావడం, కోపం రాగానే సర్జకోడం, ఏమిటి ఇదంతా? హుం! 

0 0 0 
పంచమి చంద్రుడు కు 0గాడు, 

సీతాపతి వీధి చివర్నించే అనుకోకుండా మేడ గదివేపు ఓ చూప్ప విసి 

రేశాడుం 
పెద్ద లాంతరు వెలుతురు లేదక్క_డ. 

“కోడిగుడ్డు లాంపవెలిగిందప్పుడే. 
ఎంత ఒద్దనుకున్నా దా నర్ధం యిదీ అని మెదడులో చో కెరటం, 

సీతాపతి సరదాగా కసురుకుని బెదురుగా నవ్వుకున్నాడు. 

ఆవలిసూ తలుపు తీసిన అక్కగార్ని చూసే నవ్వొచ్చింది; ఆవిడ ఆవ 
అలామో 

p=] 

లింతకి చిటికలు వేశాడు నవ్వుకుంటూనూ. 

“ఎక్కడ కూర్చున్నా వింత వరకూనూ? వెంకడు ఊరంతా తిరిగొచ్చి 

బాబుగా రెక్కడా కనబశ్మేదంటూ చక్కా ఒచ్చాడు.” 

సీతాపతి అన్నం తింటూ సేరుకుపోయిన నెయ్యి చేతికంటుకుందపి 

కంచం అంచుకి రాస్తున్నాడు, 

“అన్నం తిని వెళ్ళక ఫోయినావా? నీ అల్లు 

మర్యాదగా విసుక్కుని, బలవంతం చేయించుకుని, 

వెళ్ళాడు మేడ మీదికి. 

సీతాపతి మాట్లాడ కుండా అన 

కోని, డఉ తరీయంతో బిడు కుడిచేసికొని యింకౌ అక్కడే కూచున్నాడు. 

“అయితే అప్పా! గవరయ్య మామకూతుర్ని నువ్వు చూశావపే ఈ 

డు అరగంటపాటు అతి 

నాలుగు ముద్దలు తీసి 

మం త్రినేశాడు. కంచంలో చెయ్యి కడిగేసు 

మధ్య’ అన్నాడు. 

పార్వతమ్మ పులిక్కి పడ్డది. అప్పా అన్న పిలుపే విచిత్రం! అదె 

సాధారణంగా సీతాపతి నోటంట రాదు, అమ్మీ అనే ఎప్పుడు పిల్చినా! 

“గవరయ్య మామం'ే పాలెం మా వే6నా?” 

‘ed? 

“చూడ కేం? మనింటికి పెళ్ళి కొచ్చింది! అందరి పెళ్ళిళ్ళూ చూసింది 
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గానీ దాని పెళ్ళ ఉండిపోయింది. ఇం కేం పెళ్ళిలే! ముపష్పయ్యేళ్ళు వెళ్ళినట్టు 

న్నాయి! దాని కే మైంది యిప్పుడూి 

“దానీ పేశేమన్నావ్?” 

“గంగ.... కులాసాగా వుందిటా?) 

“చావుంటుందా?” 

“ణావుండక పోడానికి దానికేం, కన్నాంకఠా, కాలొంకరా? కట్నాల 

బాధ పశ్శేకగాని,గవరయమామ దానికి సంబంధమే చూడలేక పోయ్యాడా?' 

“నువ్వు సరిగ్గా చూశావా? బుద్దిమంతు రాలేనా?” 

“అవుననుకో, అదంతా ఎందుకిప్పుడూ,” 

“ఎందుకేమిటు, పెళ్ళికి” సితాపతి పొడిగా నవ్వాడు. 

“ఎవరేమిటి, దాన్ని చేసుకునేది?) 

“ఎవరో చేసుకుంటే మన మెందుకూ మాట్లాడుకోడం? నేసే చేసుకుందా 
మని” 

పార్యత మ్మ నిర్హాంత పోయింది, “ఇ దేంటన్నా యిదీ?” 

సీతాపతి లేచాడు. “ఏం?_ నాకేం వయసు మళ్ళిపోయిందసీ? చీకా, 

చింతా? రవణని అత్తారింటికి సంసవలసిందేగా, రేపో నేడో? ఆ తరవా తేం 

చెయ్యడం? వి కూ. విక్క్కమంటూ య్ యింట్లో మనిద్దరం యెంత కాల(వని 

ఉంటాం?” 

0 0 0 

చకచకా నడుచుకుంటూ సీతాపతి హాల్లో కొచ్చశాడు. లాంతరు పెద్దది 

చేసి వక్కపొడి సీసాకోసం నాలుగు వేపులా దృష్టి సారించాడు. 

“అదిగో, ఆ నిలువుటద్దం దగ్గిర బల్ల మీదుంది.” 

చకచకా నిలువుటద్దం దగ్గిర కెళ్ళాడు సీతాపతి. వక్కపొడి తీసుకునే 

ముందు అద్దం అతని దృష్టి నాకర్షించింది. అత నందులోకి చూశాడు. 

అందులో ఒక నిశ్సయంలా నిగనిగలాడే దేహం, పన్నెండేళ్ళ 

పొటు దేశంలో కెల్లా వుత్తమమెన భోజనం చేసినదేహం. బలంగా గుండంగా, 

ఆకర్షణీయంగా ఉన్న దేహం కనిపించింది. అనుమానించి మొహంవేప్ప 

చూశాడు సీతాపతి. 

అ మొహంలో నున్నటి నిర్హయం, మెత్తటిప సం తసబడింది. 

“ర్క బధప అద్దం ఇందాక ఎంత అబద వా6డింది1” ¥ ప్ 
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(“ఆం్యధ్రజ్యోతి" వీక్తీ: దీపావశి ష్మపిల్ 1978) 

“ఒసున్నా, ఒసున్నాః” గబగబా చీర వొంటికి చుట దెటుటంటూ 1 
(a ద ఆ 

సీలవేణి. 

“ఆ తలుపు కొ స్రేవాడు ఆగడేం; వాడి మొహం మండ” 

ప్ర న ఫి కు న్ బెక స్త జచ డి 4 కుంది లైటు స్విచ్చెక్కడుందో కనబడి చావ 

ప నే స వ 
రావుని సీ దలెపింది. “జరి అని మూలిగి, అటుఎపు వౌ గిలాదు వ 

జ్ 
కా 

4 * 

రాసు. “ఎవరో తలుపుకొడుతున్నార్లవండినో అంది నిల వేణి. “షటప్ అంత్ 

స్లీప్ ౫ అని నీలవేణి చెయ్యి పట్టుకుని లాగాడు సత్యారా వు, “పడిన టే పంచి 

సడనంొ అంటూ రెండో చేతో అతని నడుంమీద వొక్కటిచ్చుకుంది. 

"లెండి! అని గద్దించి, మంచం కాళ్ళ వేపున్న లుంగీని అకనిమద 

పడేసింది. అంత చీకట్లోనూ సల వేణి ఒంటినిండా బట్టలు కట్టుకున్నట్టు కనిపె టి 

ఠక్కున లేచి కూర్చున్నాడు సత్యారావు . తలుప్ప చప్పుడు ఆలా ఏినబడుతూడే 

వుంది. ఉణంలో మత్తు వదిలింది, నురుక్షణంలో లుంగీ వొంటికి చుట్రబెట్టుకొవి 

స్విచ్చిబో ర రు దగ్గరికెళ్ళి లై  లైచేశాడు. 

“అయ్యా! పై పెటంచు లోనకెళపోయింది!” అంటూ చాత భాంలో దూరింది 

సీల'వేణి: జా కెట్టుకి 'కౌత్తాములు పెట్టుపం
టూనూ. 

కోలుపలొ చప్పుడవుటూనే వుంది. 

“ఎవడ్రా నీయబ్బ!" అంటూ తలుపు గడియ తీశాడు సత్యారావు. తలుపు 

సగం తెరవగానే శలుపుకొ డృున్న వారెవరో శెరిసిపోయింది. 

సతా్యరావుని తన చేతిలో పు న్న్
న కరముక్కతో పక్క: తీ క్రోపేస్తూ 

క్ ప్పుడు వెంకటస్వామి. అత ని వెనకాలే సుబ్బయ్యాటాడా గదితో దూరలేదు. 

“ఆచదేదీ?” అని డదాయించాడు వెంకటస్వామి. 

మాటలు తిన్నగా రానీ. అదీ, ఇదీ అన్నావం మర్యాదగా వుండదు!" 

“షటప్! గొప్ప మర్యాదస్తుడివి బై బైల్లేరేపు చాందీవాసనా నువ్వ్యూను! 

.8 00 .. సుబ్బయ్య చూడు,
 బ్యాశూంలో గాని రం

 టేమైోగో 
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సుబ్బయ్య బాత్రూం దగ్గిరికెళ్ళి తలుపుమీద చెయ్యి వేశాడు. “ఆగండి! 
చేర కట్టుకుంటూ వుం సే ఏమిటా గొడవ అసలెవరూ, వచ్చింది?" అని అరి 

చింది నీలవేణి. 

చేతిలో కర్రతో బాత్రూం తలుపుమీద కొట్టాడు సుబ్బయ్య. “ఎవడా? నీ 
రంకు మొగుడు!” ఆన్నాడు ధాష్టీకంగా. 

“ఇటా, (టదర్ 1” అని సత్యారావు సుబ్బయ్య చెయ్యి పట్టుకొని గది 
జడి గాది 2 Pe గీ వ్ 99 యు or గ ని మధ్యకి లాకొ_చ్చాడు* “ఏంటి, మీ ఉద్దిశం?” అన్నాడు అతిథులిద్దర్నీ వుద్దే 

శించే. 

వెంకటస్వామి జేబులోంచి పుస్టకం, పెన్పిలూ తీశాడు. “రాసీ, ఆ 

శా లీని కూడా అన్నాడు సుబ్బయ్య. 

“ఏటా యేషం, లుంగీ నువ్వ్యూను. సొక్కా యెస్కో. తెరగా యెళ్ళాలి 

మనం. మీ ఒక్కళ్ళతోనే కూకోమంటావేటి, “తెల్లారే పరకూను!” అని సత్యా 
రావుని కృరతో పొడిచాడు వెంకటస్వామి. 

“అడ్డమెన రకాల వాళ్ళనూ చూసి చూసి మీరు బొత్తిగా మంచీ మర్యాదా 
మర్చిపోయార లై కుంది! ముందు బెటిక్ పదండి! కింద కౌంటర్ దగర తేలు 

CA) 

సాను మీ సంగతి. మేనేజర్ పున్నాడా?” అన్నాడు సత్యారావు. 

వెంకటస్వామి నవ్వాడు. “ఏంటి, కిందికెలి మాట్లాడేది? తొరగా రూంకి 
°° ag) 

తాలంఏసి మాతో బయిలెల్లండి” 

బాత్రూం తలుపు తోసుకుని వచ్చింది నీలవేణి, “ఇదేంటండీ ఈ 

అల్లరి” అంది సత్యారా వుతో వచ్చినవాశ్ళెవరో తెలుసుకుని, 

సుబ్బయ్య పకాలుమస్ నవ్వుతూ వంగాడు. “మందు కోసేసింది గురూ, 
రు, 

లంజ[గి అసి ముక్కుమీద రుమాలు పెట్టుకున్నాడు. 
యి ' 

మెరుపులా సుబ్బయ్యమీద పడింది నీలవేణి. “లంజంటావురా, నీ 

మొహం మండా!” ఆంటూ, సుబ్బయ్య చంకలో వున్న కర తీసుకుని, రెండు 

చేతులకోసూ పట్టుకుని, సుబ్బయ్య వీపుమీద గట్టిగా రెండు భాదులు బాదింది, 
ఎంత దెబ్బకొట్టావే నీయమ్మ!” అని సుబ్బయ్య ఆమె మీద పడి, చెయ్యి మెలి 
తిప్పి, కర లాక్కున్నాడు. 

నీలవేణి సుబ్బయ్యను కొట్టడం ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న వెంకటస్వామికిీ 

తన చంకలో వున్న కరను సత్యారావు లాక్కో_డం తెలిచేదు. సత్యారాపు ఆ 
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ఎప్పుడో స నింగ్ లొతప్ప. శప 
అతడి కర కింద పడిపోయింది, జాబ్రో” 
పక్కకు చేరాడు. . 

ల 
సతా రారావు వగరుస్తూ 

చెయ్యేసావా?” అన్నాడు, 

“నే నంటూనే పున్నాను గుడ్తూ, అశ్ళేదో ఫామిలీ ఆయ్యుంటారని, నా మాటిన్నావుకావు” అన్నాడు సుబ్బయ్య బాధగా, 
కిందినుంచి కఠోరంగా క్రభి వినబడింది. 
“ఎస్తా! ర” అని దాంలోంచి వియటికి ప దుగెర్తా ద 

గానే తలుపు గడియ బై టినుంచివేసి SRD 

నీలవేణి పరుపుమీద బోర్లా. పడుకుని ఏడవసాగింది. 
అకీరా! ఏంటది? ఏం ఫర్వాలేదు, లేచి కూరో చ్” అని చేతిలో క కను సక్ 

మూలకి విసిరేసి, ఆమె పక్కనే కూర్చున్నాడు సత్యారావు. ఆమెని లైన 
కెదురుగా తిప్పుకోడానికి (పయత్నించాడు.. 

| “వెధవ దేశం, వెధవ మనుషులూనూ!! ఛీ” అంటూ కేచి కూర్చుంది 
నీలవణి. “కింద ఇంకా బోలెడుమంది పున్నట్టున్నారు. ఏం చేసారో ఏమో, 
వీళ్ల దుంపలెగ!” అంది. ఇ ద 

“వాళ్ళ మొహం. వాశ్ళేంటి జేసేది, బూడిద! ఎమన్నా తవ్వుచే సేగా, 
మనం?" 

“వాళ్ళ దృష్టిలో తప్పేనేమో, మనం చేసింది?” 
0 0 0 

“ఒకప్పుడు నా దృషిలోనూ తప్పే!” అనుకుంది నీలవేణి, 
రెండేళ్ళ కిందట వొకనాడు ఆలస్యంగా యింటికి చేరిన సతాః రావుని 

ఆడిగింది. “ఏమిటండీ ఆ వాసన కొంపతీసి. 

“నేనెవరి కొంపా తియ్యలా, (ఫెండ్స్. నలుగురూ పార్టీ అన్నారు: వెళ్ళొ 
చ్చానంతే. నేనేం తాగి తాగి తాగి ధరణిపై బిళ్లా” 
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ఆన్బాగ్గాన్సే వుంది కవిత్వం. పార్టీ అనంగా నే పోవట మేనా! తప్పించు 

కోటం చాతగాలేదా లేక ఇష్టమో అలవాటో ఏర్పడి పోయిందా యీ సరికే?” 

“అలవాఫేంగాలా”. 

“అలవాటు కాలేదంటున్నారు, అంటే కొన్నాళ్ళయిందన్నమాేగా, ఇది 

మొదటి తడవగాదుల 

“ఆ, ఏడ్రాదవలా, మరది" 

“మరింతఠకు ముందెప్పుడూ వాసన ౩3 

కక జట్టాటా, నువ్వూళో లెనప్పుడో, బె టజేరినప్పుడో 

న్నాంగా” 

ఆ తరువాత నొళత నేలకి... 

“మళ్ళీ యివ్వాళ కూడా పార్టయేగా?” 

“ఎట్లా దెలుసుకున్నా వే, సి అసాధ్యం గూలా 1” 

“ఎట్లానో యేం? గున్నున వాసన గొడుతుళ్ళా?” 
“కొడితే కొట్టిందిలే.._ముందన్నం వొడ్డిచ్చు. ఆకలపుతా వుంది,” 
ఈస్థ '్రే నొడ్డిచ్చుకోండి. నాకౌ వాసన వెలసరంగా వుంద. మీ పక్కన 

కూర్చుం "కు నదిని కొస్తా వ వాంతయే్యను వు 1 

“సర్లే... 

“ఎంత ఏర్పపజుండండీ ఒకో తడవ “పార్టీ *కి7” 

“*ఆ6 ఎంతో ఎందుకవుతుంది? తలా యిరవై _” 

మళ్ళీ నెల్లాళ్ళకి- 

క్ ఉన అదీ అద లె ర అలన్ య జ్య సొయంకొలం అతను బయల రముం చి అడిగిందీ. “ఏందో మా వపుషా 

రుగా ఉన్నారు, మళ్ళీ ఏదన్నా సారీ నా” 
ర్లు 

టి క 4 QU చ న! శ ళీ టలు తీ ల క. “ఆ; చెప్పటం పుర్చా! వోచ్చిటప్పటకి పదకం కాపయ 

“ఇరవే లూ పొతికలూ తగరేసి వె పెక్కు 
oo జాల 

ల్సిన నుటుకు పదో, సస మానో పాలేసి అచే 

కుతో తాక్క పోతే మీ తవ 

యింటి "కే తెచ్చువు తాగరాటు 

“తాగొచ్చనుకో అయి తే నలుగురో తొగిన; ప్పటి మజాపుండిదు. ఏవో 
wes 99 కబుర్లూ అట పుంటాయిగా, 

కుం కబ్యుర్లం మహో! పతాలు, యింక మెంట్లు. (వమోష షన్లు యివేగా! 

కాకఫోతే ఆఫసర్ల ప పుద్గనో చేది ఎంసొయో స్ ఘీదనో అవొళులూ వాటం యఖ 

భాగ 

అం తగా[ి 
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“సీదుంపతెగ, చూసినట్టు చెబుతున్నా వే?” 

“ఆ చూ శాకాబచ్తు అంటున్నా. పోయినతడవ మా అక్కగారూ రెళ్ళాగా, 

బావగారు మీకు మల్లే _బెటకి పోడు! నాతో తాగాలనుకుండే వాళ్ళు నా యింటి 

దగ్గరే అ ఘారించడ౦టూ ఇంట్లో నే పెడతారు. దుకాణం1” 

“ఇంతకీ యామంటావు?” 

“ఏం లా, ఆ చెస్పుకునేవి మా లొపు కబుర్లు గాకపోతే ఇంటికి తెచ్చు 

కుని తాగమంటున్నా, బైటికి పోవటం, మీ దాతృత్వం కనిబెట్టి వాళ్ళంతా 
మీతో యాభె[లూ, వందలూ ఖర్చు జేయించటం! అట్లాంటి వాళ్ళకు దూరంగా 
వుంటం నుంచిదంటున్నా.ో 

ఆ రోజు ఎనిమిది గంటలకే వచ్చేశాడు సత్యారావు.కొడుకు నిద్రపోతూ 

వుండడం గమనించి__కొసిని వేరుశనగ పప్పులు వేయించి కారం చల్లు. 

నూనెక్కువ వెయ్యమాకు. వీధి గుమ్మంలో బడీ క్మురాణ్ని కేకేసి నాలుగో, 
ఆరో సోడాలు పెటి తెమ్మను, ఈలోగా నేను స్నానం గానిచ్చౌసా” అన్నాడు. 

కం కథా?” 

“ఇంట్లోనే తాగమన్నావుగా!” అని జేబులోంచి సీసా తీశాడు సత్యారావు. 

“ఉహూ!” అని, సీసా అందుకొని “బ్రాందీ” అని చదివి, “ఈ సీసా 

ఎంత కరీదుంటుంచే౦ం?” అంది నీలవేణి. 

“పందొమ్మిది! మనకై తే పద్దెనిమిది!” 

“అంత వాడుకగా కొసుక్కుంటున్నారా యేం 1?” 

“వాడుకా గాదు, నీ బొందా గాదు. ఆ [బ్రాందీషాపు 'సీల్చుమన్ తమ్ముడు 

మా ఆఫసుతో ప్యూనుకొ 

బజార్లో ౦చి తెచ్చుకున్న చిప్స్ తింటూ ఒకసారి పోసుకున్నది అరగంట 

పాటు తాగడం చూసింది సీలవేణి.ఈ లోగా వేరుశనగ పవ్వులు వేయించి చిన్న 
జ్ రాధి ఆం a) 4 జం ఈ, న a 

28 పెరు అతని ఎదురుగా రూూర్పుంది. అతను కొంత సీపు కేడియానింటూ 

త జర wi లో ళి ‘ జ జ . లో జు గి 

కిలాడి పోంపర్కు చిదాదు. ఒరి ఉ తరం రాళాదడు, వన్నీ అయినాక ఏదో 
ఛా టు) అలామో 

అ అం Af a న! ఈల అం సా నాళ కో గం ) లో క Mn we కాం గ oI ఆలో, 

ఏ సతీం ల చదపనొగాడు. గాను చె చఅగంట వాటు ఖాంగొాటి స్పందిం 
mon? aa) 

Cs జ జట్ we గ్య oy శ్ జం hrm Wa పీ ( జి లో శో ఇ: 

wid ud cu wes tow US అప గ్రా ఉ వీరా న్ నె. 
awd 

oh 
"hry లర ya స్ట 
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“కొంచెం చేదుగా, కొంచెం వగరుగా,” 

“అందు కేగావును, ఈ శనగపప్పులూ, చిప్పూ అవీను. చావగా రు జీడీ 
పహ్సులు తప్ప మరోటి వల్లగాదనేవారు.బోలెడు ఖరీదు!” 

“ఆయనకేం, నా జీతానికి మూడు రెట్లు ఆయన ఎఏఎడంచేతి సంపాదనే 

వుంటుం౦దాయె.” 

అతను సోడాకొట్ట గ్లాసులో పోసుకున్నాడు. కిటికీలోంచి 

కుని *ఏదీ ఇందులో నాగ్గూడా పొయ్యండి, ఎట్టా పుగటుం దో చూతాఠరి అన్నదిః 

సత్యారాపు నిర్హాంత పోయాడు. మరుక్షణంలా “అమ్మ నీ తెలివి పాడు 

గాను! ఇందుకా, ఇంటికి తెచ్చుకోనున్నది”” అని జోకు వేశాడు. 

“అ దెం కాదు. ఆ సీసొలోదంతా వ. తాగేస్తే నా అయిదువతన్లం 

యామయే్యేనో అని,” అని నవ్వింది సీర వేణి 

0 0 0 

అది మొదలు.అతను బయపెక్కడా తాగడంలేదు.ఆ మెకి చేరాలనుం"ే 
చేరుతుంది. లేకపోతే ఒక లిమిటు పెట్టి అతన్ని ఆపేస్తుంది, ఆది కాస్తా 

అయ్యాక అతను దాదాపురెండు గంటలపాటు రెండు రెట్లు వుత్నాహంతో వుండ 

గలగడం ఆమెకి ముచ్చటగా పండేది. మొగుడూ, పెళ్ళాం అన్నాక ఒకరితో 

వొకరు అబద్ధాలాడుకోడం, లోసల అసహ్మో్యలు పెంచుకుని పె కేమో చిరు 

నవ్వులూ కృతిమ (పేనులూ వొలకబోసుకోడం వాపుండదని వాళ్ళిద్దరికీ అని 
పిస్తుంది. 

ఒక్కడే కొడుకు, వాడు రెసి 
“పేరెంట్స్ డే” జరుపుతున్నారు రేపు. ముందురోజు రాతికి చేముకొమ్మనీ, 

ఇట్లావచ్చే తల్లిదండ్రులకి వసతి. భో 
వాచ్ళ ఆహార నంలో రాశారు. కాని 

బస్సు వెళ్ళిపోయింది. ఖచ్చిత 0గా వస్తానుని రాస, అక్కడకి చేరర గోయి 

A em a pre అస్మి స లలి జనం ఏం ఎటు చేస్తున్నామనీ లాలు 

డ్రి జీ ఏ. బళ్ళ 51 ళ్ ఈ ww జల్లి చ రసరికి అటువైపు వ్ ఆఖరి 

సందుకు వాడక్కడ ఎదురుచూస్తూ భంగవడి మిగతా పిల్లల మిధ్య అవపమాన మో, 

చిన న్నతన మో లోటో పొంది వ్యథ చెందుతాడే మోనని, ఇక్క డ్ లాడ్జిలో డబుల్ 

రూమ్ తీసుకుని, ఫోన్ చేశాడు సత్యారాపు ఫలానా బస్స్తాండ్ దగ్గరో ఫలానా 

లాడ్రిలో ఉన్నామని, పొదు: ఫసుబస్లో వసామనీనూ. అవతల ఒక  మేషాట టా! (ట్ శ Crt =) రు 

వొలికి: ఆ పిల్లవాడు తనకి నాగా తెలుసనీ. కబురు తప్పఈండశా చెబుతానసీ 

అన్నాడు. 
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గ 

డపడిం అనే విషయంమీద ఇద్దరికీ రెండు అభీ 

ప్పుడేకాదు, ఎప్పుడూ లేపు. అందులోనూ: ఈ సారి “కాలక్షేపం” 

దాపు మూడు నెలలు. అయింది] 

0 0 0 

పది నిముషాలయేసరికి మళ్ళీ వరండాలో బూట్ల చప్పుడై ౦ది. తలుపు 
ళం నూ 

తెరుచుకు వచ్చారు: వెంకటస్వామి. సుబ్బయ్య “రమేష్.” 

రమేష్ లోపలికొస్తూనే_“ఏ వూరు?” అని అడిగాడు సత్యారావును. 

“అవనిగడ్డ!” 

“అంకె ఎక్కు డ 1” 

6 స్వ ఫప్తా జిల్లాలో. దివితాలూకొ, ఆ మారం తెలీదు?" 

“ఈ అమ్మాయెవరు?” 
6 స్పా "వై వ్” 

జు 

“ర సంగీతం చాలా మంది పాడేరు. నిజం చెప్పు!” 

“నిజం చెప్పండి.._అని వుంచే మీమీద గౌరవం కలిగేది నాకు_.. మీరు 

కూడా వాళ్ళలాగానే మాట్లాటం విచారకరం. ఎనసీవే_మొదటిసారి గనక వూరు 
కొంటున్నా. నేను నిజమే చెప్పాను. షి ఈజ్ మె వైఫ్” 

“నేన్నమ్మను. మీరు, నలుగురూ మెసిలే చోట, ఒక స్త్రీని గుప్పపరిచి; 

ఆమెతో వ్యభిచారం చేస్తున్నారు.అందుకని మీ పెన చర్య తీసుకోమని సిఫార్సు 
చేయాలి. మీరు మాతో రావలసొ స్తుంది!” అని రమేష్ వెంకటస్వామికీ, 

సుబ్బయ్యకీ హెౌంజలు చేశాడు. 
లు | 

సత్యారాపు తనవైపు వస్తున్న ఆ యిద్దర్నీ చూసి “ఇదుగో సోదరులూ, 
శ. అ కు 

ము రెండు క్మరలూ అక్కడున్నాయి; సట్టుకుపోండి, మరి మీరు ముగ్గురూ 

వెంటనే బయటికి నడవండి. మేం ఈ రాతికి ఈ రూం విడిచి రాం నాపేరు, 

అ(డసూ లాడి గిజిషర్ తో రాశాను. మేం యిద్దరం వచ్చాం, ఆ (పకార మే 

అక్కడ రికార్డ్ చేశాను, మేం యిదరం భార్యా భ రలమని అక్కడ రాశాను, 
G3 (a) ది 

అలాగే చెబుతున్నాం కూడా, మిరు సమ్మకపో శే ం ఖర్మ. అడమెన రకాల 
డై 

వాశ్ళను చూసి చూసి మీక చమునుషుల సుద. మనుషుల నిజాయితీ మీద నమ్మ 

ఫ్ శ చి ఓ కూ రాలు పోతే దానికి మే మేం చెయ్య ౦% గుడ నెట్ 

ర్త “ఇదుగో, చూడండి,' మిష్టరా!5ఈః తాటారు చప్పృళ్ళకి మా కుందేళ్ళు బెద 
ఘు శ 
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రవు. మీరు నుర్యాదగా మా వెంటరండి. యు ఆర్ వేస్టింగ్ ఆవర్ కైఫ్ 

అన్నాడు రమేష్. 

“తొందరపడకండి. మేం భార్యాభ_రలమని చెబుతున్నాం. అలా, 

కాగితం రాసిమ్మంకేకూడా యిస్తాం. ఇద్దరం సంతకాలెడ తాం. పొద్దుట. వీ 

తప్పదూ అన్నట్టయితే ఒక ఫస్ట్క్లాస్ మేడి సేటు దగ్గరకొస్తాము, మా పస్ల 

మానుకొని అక్కడ వారుకోరీతే డిపొజిషన్స్ యిస్తాము. అంతేకాని 

అర్థరా(తి ఇంత "సీపు మీ మాటను (పతిఘటించి ఇప్పుడు మీకు లొంగిపోః 

మీ వెంటవచ్చి అపదలను కొని తెచ చ్చుకోటానికి సిద్దంగా వేం.” 

“ఆపద రేమిటి?ి” 

“ఏమో! అవి ఎలా వసాయో!? ఆ మధ్య ఎక్కడో ఒక జంట సినివ 

నుంచి వస్తూవుండగా పోలీసులు ఆ పురుషుజ్జీ హత్యచేసి ప్రీ ని గర్భవతి? 

నేశారటగా. అట్లా.” 

“ఐసీ, ఒకె, నేనూ చూస్తాను, రేపు ఉదయం మీరెలా తప్పించుకు 

టారో? 

రమేష్ బయటికి వచ్చి వెంకటస్వామినీ, సుబ్బయ్యనూ అక్కడ కాపల 

సెట్టి వెళ్ళాడు. 

0 0 0 

ఉదయం ఆరున్నర. ఏడు మధ్య. 
పన్నెండేళ్ళ కుర్రవాడు. అందమెన యూనిఫాం ధరించి ఆ లాడ్జి కౌంటర్ 

దగ్గరి కొచ్చాడు, 

“గుడ్మాణింగ్ అంకుల్. అయామ్ రాజేష్.ఇన్ సె వెస్టాండర్జ్ 1” 

“స్, మాస్టర్ రాజేష్, నాపేరు గుర్నాథం. వాట్ 3 నెడూ. ఫరూ్యూ?” 

“మూ అమ్మగారూ నాన్నగారూ రాతి మీ హోటల్లో బసచేశారట. 

వాళ్ళు మా స్కూల్ కేంపస్కి ఫస్ట్ బస్లో వసా మన్నారు. ాలేదు. న 

“వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు బాబూం” 

“శ్రీ సత్యారావు; శ్రీమతి నీలవేణి!” 

గుర్నాథానికి అర్ధమై పోయింది. వెంకటస్వామికి "కేక పెట్టాడు. సరిగ్గా 

వెంకటస్వామి మెట్లు దిగేవేళకి ర మేష్శ్టిమోటార్ సైకిల్ చప్పుడు వినబడింది. 

కింక టస్వాామి తదేక దృష్టితో ఆటుచూ స్తూ ఆటిన్ షన్లో వుండి, అతను 

*గ్గానైే "సెల్యూట్ కొ ట్ట వ గుడ్కాణింగ్ చెప్పాడు. 
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రమేష్ జేబులోంచి రెండు కాగితాలు తీశాడు. “రాతి రూమ్ సేంబరు 

టు=(తి, వాళ్ళున్నారుగా ఈ కాగితాలు చూపించు, అయ్య గర్భం విరుగుతుంది” 

ఈ స్వం ద్ర క అన్నాడు గుర్నాథం. 

“యయ ఏం” 

“ఈ కురాడు_...” 

మిగిరిందంతా కురాడే మాట్లాడాడు... 

“ఇట్లా చాలమంది పేరంట్స్ వచ్చి అకిడ బస్సులు క నకప్ అయి 
చం 

పోతారని మాస్క్కూల్ బస్ తీసుకొచ్చాం సార్. మా పిశండన పికప్ 

చెయ్యాలి. ణీ 

రమేష్ నిస్సహాయంగా “మీ త్రలి దండుల్ని నువ్వు గుర్తు పట గలవా” 
న ౧ ' షి ఘు ॥ 

అని అడిగాడు అతని ఉద్దేశం“ఆరూమ్లో మేం దాచినవ్యక్సులు సీ తల్లి 5౦[డులే 

నని నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పగలవా?” అని, 

సాసర్ రాజేష్ చిరునవ్వు నవ్వాడు “మీ తల్లివం్యడుల్ని మీరే గుర్తు 
రు లిం అణాల 

పటలే రా?” 
యి 

_[అతనన్నది “కెన్ యునాట్ రికగ్నయిజ్ యువర్ ఓన్ పేరెంట్స్?” 

అని_ | 

ఇర వె మూడో రూమ్ తలుపు తెరిచీ తెరవడంతో లోపల గడియ తీసి 
సత్వ్యారాపు చూశాడు. “హాట్ డాడీ:” అంటూ ముగ్గుర్ని తప్పించుకుని లోప 

ఏకి దూకాడు రా కేష్ రోపలికి వెళ్ళీ వెళ్ళగానే “హాయ్ మమ్మీ;” అని తల్లిని 

Go Nod చురున్నాడు. 

ఉత ఇఒ [. sR se 

ము ర్ట? పై శైంపుము మమ్ముల్ని రక క్షీస్తున్నారు రాత్రి మీ రూంతో 
య 

దొంగలు వడారా?” అని అడిగాడు. 
౧ 



రామదాసు మళ్ళ పుట్టాడు 
me ny 

“బ్యూటిఫుల్, చాలా జీ, సింప్లీ బ్యూటి పుల్” బై నాక్యులర్స్తో తనివితీరా 

కొండ కిందినుంచి కనబడ్డ దృశ్యాన్ని చూసి అంది శోతిం ముందున్న బండ 

మీదినుంచి కాలుతీసి చదునుగా ఉన్నచోట వెయ్యబోయి, తూలింది. చాలాబీ 

వనకనుంచి ఆమె నడుంమీద రండు చేతులూ చేసి పడిపోకుండా ఆపాడు. 

“స్తార్రీ’ అన్నాడు. 

“నా"పెటాల్ .... థాంక్యు, మీరు పట్టుకోకపో తే పదహారు వందల రూపా 

యల బె నాకు్యులర్స్ బండలపాలె నాశ నమయేది.” 
(PU $< ప 

బాలాజీ ఆనుభవం వున్న గిరిజను డిలా చకచకా కొండదిగి పొతూపుంచే 

అతని పరుగు అందుకో లేక “ఉండండి పరీ అని గునుస్తూ మొదట అతని 

భుజాన్నీ* తరవాత అతని చేతినీ పటుకుని దిగింది. 
స 

రె ల్వేలైను వెయ్యడానికని కొండ సానుపులో నేల కొంత చదును 

చేసేరు. అక్కడికి చేరేసరకి అతని మోచేతికి ఆమె మోచెయ్యి పెనవేసుకుని 

ఆకలీ అనుభవం సమపాళ్ళలో వున్న (పేమికుల్లా కనబడారు. 
౧ G 

అక్కడ జలతోంచి పడుతున్న నీళ్ళ తాగాతిపదూటూ. "అబ్బ, ఐస్ 
యు 

కూల్ వాటర్ కన్నా చల్లగా వున్నాయి” అంది జోతి. 
(యె a2) 

Ce ల్ ల ళీ: ద్ ల “xn TE చి | a ళ్ చ 
ఈ టన్నెల్లోంచి అవత రి 'వెప్పకి వెడితే అక్క_డొ అత కయ్భర మైన 

వంతెన ఉంది. అది చూడాలి నువ్వు. ఓపిపం పే నడు” అన్నాడు బాలాజీ లైను 
ఆనీ టం 

మీద కొంతదూరం జోతిని నడిపించి. 

“టన్నెల్ పొడపు” అన్న అంకెచూసి *మెగాడ్, రెండువందల మూడు 
నా 

మీటర్లా? అంపే వొక ఫర్హాంగుంటు౦డా?” అంది జోతి ఆ అంశెమీద చేలు 

సిటి, 
లు 

“ఈ లె నుమీద ఈ శెకన్లో పున్న సొరంగాలు మొత ౦ నలఖె 
య చి య్ 

అయివనుకొంటాను. అందులో వొకపేం_ ఎనిమిది పందల యాఖె మీటర పొడ 
at) 

వుంది తెలుసా!.... అంటే. దగిర దగ్గిర నాలుగున్నర ఫర్త్షాంగులన్నమాట.ి 
a ta oa) 

“ఆంతా చీకటే?” 
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“ఆ, అంతా చీకే అవ్యల సింది. కొని, అద్భష్టవకాళ్తు సొరంగం ఓ 

రెండు నోట్ల మరీ కొండ మధ్యనుంచి కాకుండా వొడ్డుకి; వది, పది హీసడుగుల 

దూరంలో వెళ్ళడం తటిస్తి౦చింది. ఆ రెండు చోట్లా (టాక్మీదికి వెలుతురు 

సడేటట్టుగా మిగిలిన కొండ భాగాన్ని వగలగొట్టి సబ్ టన్నెల్స్ ఏర్పాటు 

చేసేరు" 
“ఇప్పుడీ రెండువందల మూడుమీటర్ల ట న్నెల్లో అలాంటి వెంటిలేటర్స్ 

లేవా 

“ట్య(హూ.... లేవు... ఇంకా నయమే మరి కొంచెం ఆవతల నాలుగు 

వందల పదిహేను మీటర్ల టన్నెలొకటుంది. అందులోనూ లేదు, అంటే రెండు 

ఫర్లాంగుల మేర అందులోంచి మనుషులు కటికచీకటిలో అంతా రాతిగాలిషీలుస్తూ 

వెళ్ళాలన్నమాట” 

“రాతిగాలే కదా. అందువల్ల (ప్రమాదమేమీ లేదుగా.” 

“జియాలజీ చదివావు కనక నువ్వలాగే అంటావు. కౌని, ఆ సొరంగం 

నిర్మాణం జరిగిన నాటినుంచి నేటివరకు. అంతే అయిదేళ్ళపాటు... ఆ రెండు 

ఫర్హాంగుల మేర ఏర్పరచిన నేలమీద ఒక్క చుక్క. అయినా నీరు పడలేదు. 

నీరుపడిన నేలమీంచి వచ్చే అరో మా... స్మెల్లాఫ్ ది సాయిల్ .... తియ్యగా 

ఉంటుంది కదా. ఆ తీపి అక్కడ వుండదు.” 

“అయ్య బాబోయ్. ఏమిటా చప్పుడు. మన ముందునుంచి రైలుగొని 

వస్తోందేమిటి, కొంపదీసి... అయో ఇక్కడ చిక్కుపడిపోయామే ఎలాగ?” 

“ఏ౦ పరవాలేదు జోతీ; రైతొస్తే మంచిదే, కొంత లైటింగ్ వస్తుంది.” 

“లై టింగ్ వెనకనుంచొ స్తే బావుండును. ముందునుంచి కళ్ళలోపడి 

ఒక పే గేర్ ఎదరేముందో కనబడి చావటంలేదు.” 

“గాభరాపడకు..., నుప్వు ఆ బండ మీది కెక్కు . నేనిటువేపు ఈ బండ 

మీది కెక్కి పోతాను. ఊ, త్వరగా!.... అమ్మయ్య, నుంచునేవుండు, రాతి 

వైపు వంగో; అంతేగాని రై లువేప వంగకు ఆ తెల్పిందా ఓ. కే... సీయూ 

యీ వల పూర్తిగా వళ్ళి సోదమీర్రోగా భయంకరమెన ఒంటరితనం అను 
(Sa 

రోల, భాం ర క్ల భవించింది జి ా బీ కూడా ఈ బండమీదికే ఎందుకశెక్కేడు కాదు!.... 

ప్రాణంలేని సఖ ఎడు వ్యాగను డబ్ డబేమని ఫన్ ఫన్ మని ఏకతారంగా 
mm గా 

చప్పుబృ ల బు చమురు జున* పొసింజం చోగితోంచి ఎవరో అనసీిచూస ఎది 
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పాటలాంటి ఆరుపు.... గార్డు అనుమానంగా చూసినటయింది... వెనకాల వున్న 
ళు 

. గో 4 ణ్ ఇంజన్ లోంచి తెల్ల పాంటూ, ఎ[రచొక్కా. తెల్లటోపీ ధరించిన నడికారు మనిషి 
3 త్త్ కయి 39 oe) గా వొ శో > శ మాతం “కషం నై బ్బడు. ఇద్దరం కలిసి ఒకే దగ్గిర నిలబడుం కే యెంత 

బావుండేదో” అనుకుంది జోతి, 

వళ్ళా భయంకరమైన చీకటి... 

చాలా బీ ఒక్క. చెయ్యే అందించాడు. తడుముకుని రెండో చెయ్యి అందు 

కుని, చంటిపిలలా అతన్ని కరుచుకుంది; ఆరియాలబీతో మాసర్ శ్రి గీకి గొ ఖ్ ది € 
చదుపుతున్న మిస్ జోతి పవన్కుమార్ చౌధురి, “గొప్పగా పుంది. బాలాజీ! 

న, + శ99 

క్యయిట (తిల్లింగ్! 

“పను, (తిల్లింగే, ఇంకా ఆప్పుడే ఎం చూశావు? అని. కౌగిటొంచి 
Or uf లో ల ల లా ఆమెని (టాక్ మీదికి మధ్యగా దింపుతూ అన్నాడు బాలాజీ” కొంచెం త్వరగా 

నడు నీకో మాంచి అద్భుతం చూపిస్తాను!” అని, ఇంతసేపూ నడిచిన వేగానికి 
నొలుగింతలుండే వేగంతో జోతి చెయ్యి పట్టుకుని పరుగెతి ౦చాడు. 

Done 3) 

బాలాజీ చెప్పేడు కనక అది అద్భుత మే అయ్యుంటుంవన్న నమ్మ.కంతో 
ఉత ంంలఠ పెంచుకుని. జోరుగా, తన్నుకుంటున్న రాళ్ళను లెక్క_యినౌ పెట 

ళా ల 
న్ 

కుండా నడిచి సొరంగం దాసేసి. అక్కడ లెవెల్ రాయి ఒకటుంపే దానిమీద 

కూర్చుండి జోయిందిజోతి, ఆయాసంతో రొప్పుతూ. 

“అటుచూ, డటు చూడు!” 

ఆ వెలికి తిన్నగా ఒక పెద్ద రైలు, ఎదురుగా పరుచుకుని పున్న కొండ 

సోపు మీదుగా, ఇప్పుడు వెళ్ళిన రైలుకి అభిముఖ దిశలో పరుగెడుతోంది, 
“ఆ లైన్ ఎక్కడి కెదుతోంది మరి?” 

రా 

అదే, నేను చూపిసానన్ని అద్భుతం... ఆ రై లూ, ఇప్పుడు మనం 

టన్నెల్లో ఉండగా ఇటువేపు వెళ్ళివ రైలూ ఒక్కటే ఆ లైనూ ఈ లైనూ 
ఒక్క పే, అంటే ఈ సొరంగం గుండా. “ఎస్” ఆకారంగల ఈ కొంది 

కొంత దాటి, అక్కడ నొరంగం తవ్వడం కూడా సాధ్యం అయినంపుపల 
pe ద అన బ్య వీ త | లా మళ్ళా సోపు మిద వెడుతోందన్న మాట. వై లు,౨వమెందా+ 

టా మ 

అర్థం కాక పోయే దే.... కాని ఆఖర్న పున్న ఇంజన్లోంచి ఇందాక 

డి 66 ఇళ “ష్య నిక . వారీ 5 m గీ 4 wy * జ్ అబు తనకి ోటాటా చెప్పవ తెల్ల స్యాంటూ ఎ(రిచి క్క టవొటఎదాసిక్ ఒందు. iP 
దా కి ముందు పొపింబడ్ చో టీ 
పదై.దానిక యుందు repre టోగీ.... TT 
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: మెమరచి, ఎవ్నడూ రై లే అ చూడని దాన్లా అలా చూస్తూ కూర్చుండి 

పోయింది జోతి, 

చూసింది రైలే అయినా స్మృతి పథంలో మెదిలినవి మాం: మానవుడు 

నిర్మించిన ఈ మహత్త రమైన రైల్వే లైను, రః ల్రెన్' సందర్శవంద్వారా తన 

కిప్పటిదాకా కనబడ్డ చిత విచిత్ర ఆశ్చర్యకర అద్భుత రమణీయ కమనీయ 

మనోజ్ఞ సుందర దృశ్యాలే. 

చూపును అక్క భైంచిక్కడికి తెచ్చేలోగా, ఒకే కొండ తాలూకు రెండు 

ముఖాలైన ఆ స్లోపుకీ ఈ స్టోసకీ మధ్య, విశాలంగా లోతుగా + అద్భుతంగా 

వున్న లోయ కనబద్దది. ఎంత విశాలమది? అక్కడ బరువయిన రైలు"ఇనుప. 

పట్టాల మీద ఆ వేగంతో నడుస్తూఉన్నా ఇక్కడికి అంత తక్కువ చప్పుడు విని 

పించేటంత'!....ఎంత లోతు? దాదాపు అరవయ్యి, డెబ్బయి అడుగుల ఎత్తుండే 

తాటి, యూకలిప్టస్. కేకు ఓకు. చెట్ల తలలన్నీ గజిబిజిగా; యూనివర్శిటీ శేడిస్ 

హాస్టల్ పె డాబా మీదినుంచి చూసినప్పుడు పక్కని సర్ 'చి.ఎన్. శర్మ 

గాైన్స్లో మిగిలిపోయిన ఖాళీ స్టలాల్లో పిచ్చిగా పెరిగిన పచ్చిగడ్డి. మొక్కల్లా 

కనిపించినంత! మరి ఎంత అద్భుతం, అంే, దానికి పరిమితీ అవరీ లేదేమో 

అనిపించేటంత! 

“పద ఆ వంతెన చూద్దాం” 

“ఊ హూ, నా సేసిక్కడ కూర్చుని వెడదాం.” అంది . జోతి. [. 

“రెండు లెవెల్ పోస్టులు ఒక దగ్గర వెయ్యరు. మరి నేనెక్కడ న 

చోను?” 

“మీరూ దీని మీదనే నొ పక్కన కూర్చోండి.” 

చాల్లేదు, సలం. 

“వెలుతురు ఇంకెంతో సేపుండదు. ఇక్కడ పడమటి' సూర్యుడికీ తూర్పు 

కనుమలు అడ్డొచ్చి అయిదున్నర కే వెల్తురు. మాసిపోతుంది .... నీకు వంతెన 

చూడాలనుంకే వెంటనే బయల్దేరు....లేక పోతే వెనక్కి. పోదాం.” 

“ఆడదేం కుదరదు” అని తొక్కి వదిలిన (స్పింగులా లేచింది జోతి. 

సొరంగం బయట ఉన్న రైల్ (టాక్ (పక్కని సన్నటి కాలిదారిగుంగా ఒక 

అర్హకిలో మీటర్ నడిచారిడ్డరూనూ.” ఇంకా యెక్కడ మీరు చెప్పిన డ్రి 

అసి నాలుగైదు సార్డ డిగింది. “ఏం నడవలేక పోతున్నావా. .... “ఇదిగో 
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వచ్చేశాం....”....*ఆ ఓక్ చెట్లు కనబడుతుచ్నాయి చూడూ, అక్కడ!" 
., అంత అద్భుతమైన వంతెన 'కాదనిపించవచ్చుగాని చాలా రోజులు గుర్తుండి 

సోతుందా దృశ్యం”... , ఇలా చెప్పుకొని తీసుకొచ్చాడు కాలాజీ, వెనక నడు 

స్తున్న జోతిని. 

J కాలిదారిమీంచి లై రై ల్టాక్ ఎక్కాడు బాలాజి, “జాగత్తగా అడు 
_ గయ” 

ఒకసారి దిగువకి చూడు, ఆ స్పీసర్లమధ్య ఖాళీలోంచి!” అన్నాడు' బాలాజి, 
కళ్ళు. తిరిగాయి జోతికి. “బాప్రే” అని అడుగు వెనక్కి వేసి బాలాజీని 

- పెనవేసుకుంది. అతను నెమ్మదిగా విడిపించుకుని “ఎలావుంది అన్నాడు 
చిరునవ్వుతో. 

“అద్భుతం. అన్నాదు మీదు. ఆన్యాయం. ఇది భయంకరంగా వుంది!” 

ఈమాటు తనే అతన్ని పట్టుకుని వొంగి తొంగి చూసింది జోతి అక్కడ 
' ఆోకింద (పవాహం ఏమిటి? ఒక "గితలా వుంది; ఉందాలేదా అన్నట్టు !” అంది, 

“తెల్లగా నురుగుంది, చూడు.” 
ఆకాన్సు," 

తెల ల్ల నివన్నీ పొలుకొవుఎి నవ్వి, ఆమెని అక్కణ్నుంచి తప్పించాడు. 

“అపేసే శేష చూడకు; కళ్ళు తిరుగుతాయి. 

జోతికి కళ్ళు తిరగలేదు. ఆనందంతో చెమ్మగిల్లాయి. అంతే. 
“ఆ నీళ్ళు పారేచోట నీటిజాలు వెడల్పు రెండుమీటర్లు... . నువ్వు 

గీతలా ఉందన్నావే. ఆ గీత వెడర్చు ఆరడుగులు! అక్కడ (ప్రవాహాన్ని 
తాత్కాలికంగా ఆపి; దానికింద నాలుగు మీటర్ల పునాది తీసి, ముందుగా పోత 

పోసి ఉంచుకున్న ఉక్కు, సంభాన్ని దాంట్లో నిలబె'పేరు. ఆ_స్టంభం పొడుగు; 

ఆంపే ఈ వంతెన ఎత్తు _ నూటతొంభై రెండు అడుగులు. కనకనే ఆరడుగుల 
వెడల్చుగల నీటిజాలు నీకో సన్నటి గీతలా కనబడుతోంది.” 

“ఇదంతా జపాన్ దేశపు ఇంజనీర్లు కట్టిం చేగా.” 

“ఆదే, మన దౌర్భాగ్యం. ఏమాత్రం బాగున్నా అదేదో విదేశీ మహిమ 
అయ్యుంటుందనీ, ఏమాత్రం అపకారం జరిగినా అందులో విదేశీహ స్తం పుందని 
ఆనెయ్యడం! .... .... సరిగ్గా ఇక్కడ యిమడక పోవచ్చుననుకో; అంయధనా 
ఇలాంటిదే ఒక జోకు చెపాను..ఆమధ్య ఒక సమాచార శాఖ ఉన్నతాధికారిణి 

628. భరాగో సమ్మగ కథ్రా సంకలనం 



పుష్కరాల సీజన్ లో ధవి శేశ్వరానికికొచ్చి ఆనకట్ట, కాలవల సిస్టమ్స్ చూసీ 

బావున్నాయని తెగ మెచ్చుకోగా; అక్కడ స్తానిక అధికారి ఒకరు అదంతా కాటన్ 
దొరగారి చలవ అని విన్నవించుకోడం జరిగింది. దాంతో ఆ ఉన్నతాధికారిణి, 
“కాటనా? ఎవరాయన? ఇక్కడ కలెక్టర్ చేశాడా?” అని అడగడంతో చుట్టూ 
ఉన్న వాళ్ళకి మతులు పోయినంత పనై ౦ది. ఆ “సమాచార” అధికారిణి చాలా 

కాలం టీచరుగా పనిచేసి, డి.ఇ.ఓ అయి, ఇంకా గొప్ప (సమోషన్ తెచ్చుకునీ 

కూడా “కాటన్”గారి పేరూ వివరం ఎన్నడూ వినలేదని రుజువైంది. అంచే 
ఏమిటన్న మాట, ఆంధుల్లో కొందరు సర్ ఆర్డర్ కౌటన్ ఎవరో, చార్లెస్ ఫిలిప్ 
(బౌనెవరో, ఆఖరికి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గా రెవరో గుద్తపెట్టుకోక 
పోయినా ఎంతో ఉన్నతాధికారాలు నిర్వహించగల గుండె విబ్బరం కల వాళ్ళయి 
పోతున్నారన్నమాట” 

హఠాత్తుగా అతని వాక్స్రవాహం ఆగిపోయింది.... వంతెన అవతలి 
చె పృనుంచి గర్ మని చప్పుడు వినపడింది. “భలే. ఏం అదృష్టం.' 99 ఆన్నాడు. 

'జోతిని టాక్ మీంచి దింపాడు. 
“ఏంటది?” 

“టాలీ. అందులో లివ్ అడిగి, మనం ర రె లెక్కవలనిన స్టేషన్కి. వెళ్ళి 

పోదాం.” . 

0 0 0 

దుర్భరమైన చలిని కేవలం డిపార్ట్ మెంటల్ కబుర్లతో గడిపారు, జోతీ 
బాలాజీ. రైల్వే 3 సేషన్కి సుమారు రెండు వందల అడుగుల దిగువన ఉన్న 
(గామానికి వెళ్ళి; ఉడికించిన పెండలందుంపలూ, కొ(రన్నంతిని, . మేకపాలు 
తాగి; అర్జరాతి వరకు సేషన్లో రైలుకోసం చూస్తూ గడిపారు. అతి కష్టం 
మీద రాతి పదిగంటలు దాటాక సేషన్ వరండాలోంచి లోపలికి (వేశం 

సంపాదించారు. 

“కిరండూల్” నుంచి ఇనుప ఖనిజం మోసుకొచ్చిన గుడ్స్ రైలు 
రాత్రి ఒంటి గంటన్నర కొచ్చింది ఆ సైషన్ కి, అందులో ఉన్న ఒక్క పాసిం 

జర్ బోగీలోను కిక్కిరిసి ఉన్నారు జనం. అయినా అందులో వొక బెంగాలీ 

కుటుంబం ఉన్నటు పసిగట్టి బాలాజీ, “వాళ్ళతో మీ భాష మాట్లాడు” అని 
మోచేతో పొడిచాడు జోతిని. “పని జరగొచ్చు. మనక్కాావలసింది వాక్కసీ'ే .* 

మీవాళ్ళకి భాషాభిమానం మహా మెండు కదా అంటూ జోతి అతనిని కొట్టబోయి 

నట్టు చేతులడ్డం పెట్టుకున్నాడు. 
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ఏమైతేనేం, మాట పనిచేసింది. భాష మేలు చేసి పెట్టింది కూడానూ, 
౦ 0 0 

ఉదయం ఏడు గంటలకి వాల్తేరు “మార్షలింగ్ యార్డ్ దగ్గిర రైలు 

ఆగింది. జోతీ, బాలాజీ రైలు దిగి. “మృరిపాలెం” బస్స్టాప్ కొచ్చి, ఇరవై 
తొమ్మిదో నెంబరు సిటీ బస్ వచ్చేలోగా “డొక్కు టీ” తాగి, బస్లో, వచ్చి 

కృష్ణచె తన్య మఠం దగ్గిర దిగారు. 

"ఈ (టిప్పులో చాలా కష్టపడుంటావు. కాని బాగా ఎంజాయ్ చేసుంటా 
వనీ కూడా అనుకుంటాను.” అన్నాడు బాలాజీ, కెమెరా సంచి అందిస్తూ. 

“ఆ మాట వేరే చెప్పాలా? ఎంతో (శమ పడ్డాం, నిజమే. అయినా 

ఎంత సాధించాం!... ఏమాతం అలనటా విచారంలేవు నాకు, థాంక్యు వెరి వేరి 

మచ్.... మరి, ఈ రెండు రోల్సులో ఫిలిం లన్నీ అర్జంటుగా డెవలపింగు 

పంటింగు చేయించాలి. ఈ జ్ఞాపకాలు తలలోంచి చెదిరిపోకుండా నోట్స్ 

రాపేసుకోవాలి.... సాయంకాలాని కల్లా తెచ్చి ఇచ్చేసారుగా?“ 

షు ¥ ¥ 
స్నానం చేసి ఒష్దలు మార్చుకుందో లేదో, వార్డెన్ నుంచి కబురొ 

చ్చింది. “మీ నాన్నగారొచ్చారు. హాస్టల్ ఆఫీస్ రూమ్లో నీకోసం చూస్తూ 

కూర్చున్నారు. అర్జంటుగా రా” అని. 

' ఆపయత్నంగా టైమ్ చూసుకుంది జోతి. ఎనిమిదీ నలభై . కాసేపు 
ఆలస్య మైశే మెస్లో' టిఫినుండదు. ఈ ఆదివారం క్లానులేమీ లేవు. అంచేత 

రాతి తీరని నీదా నిన్నటి అలసటా ఈ పూట తీర్చుకుందా మనుకుంది. 
'నొన్నగాలరా సె కారు ఉంటుంది. ఊళ్ళో ఆయన పలకరించగల బెంగాలీ 

మృతులు అయిదారుమంది ఉంటారు. వాళ్ళందరి ఇళ్ళకీ తీసికెడతాడు, ఎక్కడో 
“బేక్ ఫాస్ట్”, మరెక్కడో ఆర్తి”, మధ్యలో ధారాపాతంగా *టీిలు. 

“సనేన్సీీ హోటలు దగ్గిర “ఈస్ట్ పాయింట్ గెస్ట్హౌస్లో దిగుతారు. ఆఖర్న 
అక్కడికీ చేరాలి, అప్పుడు తనవి నిజంగా నిండుగా పలకరిస్తాడు. “మరేంటి 
సంగతులు జోతీ డాళింగ్” అంటూనూ. డాడీకి చాద్నస్టం. వాల్తైర్ ఇన స్పెక్షన్ 
క్రొస్తె ఇరవై నాలుగు గంటలకి మించి ఎన్నడూ ఉండడు, కాని ఆయన వెళ్ళే 
చోటికల్లా తనూ వెళ్ళవలసిందే. 

“కమాన్, జోతి డాళింగ్. ఎలా వున్నావు?” 

630: భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



తం(డి దగ్గిర చేరి ఆయన కూర్చున్న కుర్చీ చేతిమీద ఆనుపని బుగ్గ 
| ఏట ముద్దు పెట్టింది జోతి . “ ఫెన్. డాడీ. ఎప్పుడు దిగాపు?” 

“నిన్న మెయిల్లో.___ 
గుండెలో రాయి పడింది జోతికి, ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడి, బెదిరించి 

నటు వేలు చూపించి, “మరి....?” అని, కోపమో భయమో  తెలీకండా కళ్ళు 
పెద్దవి చేసి చూసింది, 

“చాలా బిజీగా పున్నాను. నిన్నంతా. ఫర్లివ్ మి డాళంగ్.... నిజానికి 
ఇవాళ నిన్ను చూడకుండా ఉండలేక వచ్చేశాను... సరే; మనకెంతో మైమ్లేదు. 

' నువ్వు వెంటనే ఐయద్దేరాలి. నిన్నొక మంచి ఎక్స్కర్షన్ స్పాట్ కి తీసికెడతాను. 
మనం ఈ రాతికి వై జాగ్ రాలేక పోవచ్చు. వచ్చినా ఏ పదకొండో .పన్నెండు 
గంటలో అయిపోవచ్చు... సరాసరి గెస్టుహౌస్ కెళ్తాం....సో___ఓ జతబట్టిలూ, 
అత్యవసరమైన పస్తు పులూ చిన్న సెమైలోనో "బ్యాగొలోనో చేసుకుని రాం 

మూక్ణిమిషాల్లో రావాలి!” 

వోతి, తను చాలా అలసిప్ యివున్నానసే, రాలేననీ చెబుదామని. మాటల 

కోసం వెతుక్కుంది. వెరి అభిమానం డాడీ. ఎలాంటి (బతిమిలాట పెట్టినా 

అంతకి మించిన ముద్దుచేసీ మొహమాట పెట్టీ లాక్కుపోతాడు.... 

0 0 0 

కార్లోనే ఉద్యోగ ధర్మం మొదలుపెట్టాడు, పవన్కుమార్ చౌధురి. 
ముందు "సీట్లో కూర్చున్న డిప్యూటీ ఛీఫ్ ఇంజినీరు. ఇతను (ప్రశ్న, 

ఏదైనా అడిగినప్పుడల్లా ఇటు వేపు తలతిప్పి సమాధానౌలు చెబుతున్నాడు. అలా, 

నిద్రలోకి జారుకుంది జోతి. 

హఠాత్తుగా “రే డాళింగ్” అన్న తండి మాటకి మెలకువ వచ్చింది. 

“ఇక్కణ్నుంచి మనం జీపులో వెళ్ళాలి!” 

చుట్టూ చూసింది జోత్కి కారు దిగి. ఆన్నీ కొండలు. చలిగా. ఉంది. 

స్వెట్టరు, మపరూ, (బీఫ్ కేసులోంచి లొగి ధరించింది. 
య 

జీపులో వ ముందు సీట్లో మధ్యని కూర్చుని “ఎక్కడున్నాం డాడీ. మనం?” 

అనడిగింది. పవన్కుమార్. చౌధురి చిరునవ్వు నవ్వాడు. వెనక సీట్లో కూర్చున్న 

డిప్యూటీ చీఫ్ ఇంజినీర్, “తూర్పు కనుమ లంటారే. నాటి తూర్పు అంచున 

మీరు నిదపోకండి. మంచి దృశ్యాలు మిస్సయిపోతాయ” 
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“ఈ కొండల్లో అద్బుత మైన దృక్యాలున్నాయి డాడీ,” 

0 0 అ) 

వొచ్చింది వేరే దార్లో అయినా, చేరింది నిన్నటి చోటికే కావడం 

జోతికి చెప్పలేనంత విస్మయాన్ని కలిగించింది. 

ఆ సెషన్లో రెండు మోటార్ (టాలీలు సిద్దంగా ఉన్నాయి. పేషన్. 

మాస్టరు..నిన్న రాతి తనకి సైషన్ రూమ్లో ఈడీచేర్ ఇచ్చినాయనే-తవని 
చూపీడు కానిః పరిశీలించి “నిన్న టమ్యాయిలా వుందే” అనుకోడానికిగాని 
ఆనడానికిజావి కౌవలసినంత తీరుబాటుగా లేడు. పైగా తన వేషంలో మార్చు. 

ఆయినా జోతి “నమస్కారం సార్.” అని తెలుగులో చెప్పింది. 

 *శమరు ఇనస్పెక్షన్ చెయ్యవలసిన (టాక్. ఈ పైషనుకి ఇటు రెండు 

న్నర కిలోమీటర్లు. అటు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లూ ఉంది సార్. ముందుగా 

మనం దక్షీణం వైపు వెడతాం సార్, అట్నుంచి గ్య రైలుబండి ఒకటొస్తుంది 

గానండి. ఇంకో రెండుగంటల వరకు రాద్బార్. ఇట్నుంచి ఒక లోడ్ బండీ 
వస్తుంది సారొ, అయితే అది మనం యిక్కడికి తిరిగి వచ్చాకనే ఈ ప్రైషన్ 

దాటాలని స్టేషన్ స్టాఫ్ చెప్పాంసార్ .” 
ఆక త్రైత 

(టాలీలు కదిలాయి. నిన్నటి దృశ్యాలు మళ్ళా కనబడ్డాయి. మనసు 
ముచ్చట పడ్డా మౌనంగానే చూసింది జోతి టన్నెలు, వంతెన, అన్నీ దాటాక 

64 కె. ఎం. అని వన్న ఒక రాయి దగ్గర ఆగాయి. (టాలీలు 

అక్కడ (టాలీదిగి, (టాక్దిగి, “ఫెల్లోంచి ఒక పెద్ద మ్యాప్తీసి పట్టు 
కున్నాడు డిప్యూటీ చీఫ్ ఇంజనీర్, కాగితం అంచులు మరెవరో పట్టు 

కున్నారు, 

“ఇది, మొదట (పతిపాదించిన మార్గం సార్. అంతే తొలిసారి సర్వే 
(పరిశీలన) చేసిన మీదట ఆ ఇంజనీర్ ఇచ్చిన రిపోర్టు ప్రకారం సార్. 

అప్పుడు డి.ఇ.ఎన్. (డివిజనల్ ఇంజనీర్) రామదానుగారు శలవులోంచి 

డ్యూటీకొస్తె ఈ ప్రాజెక్టుకి వేశారు సార్, వార్ని. ఆయన ఈ మార్గాన్ని మళ్ళీ 
నర్వే చేయించి, మార్చిన మార్గం సార్, అం జే ఇప్పుడు నిర్మాణం అయిపోయి 

మనం (టాలీలమీద వొచ్చినది 'ఇదిసార్. ఈ రెండూ ఈ ప్లాన్లో వేర్వేరు 
రంగులలో గుర్తుగా చూపించాం, గమనించండి సార్, మొదటి మార్గం కంటె 

రెండోది ఏడుసందల మీటర్లు పొడుగెక్కువ సార్. 
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మళ్ళా లైను నిర్మాణం అరవై నాలుగో కిలోమీటర్ చేరే వేళకి 

తయన, సుఖంగా హాయిగా ఉండే పనిలో వేరేచోట ఉంటూ కూడా, తనంతట 

తానుగా అడిగి, ఈ (పాజెక్సుకి (టాంస్ఫర్ కోరుకున్మివచ్చారుసార్. ఆరవయి 
నాలుగు నుంచి ఆరవయి ఎనిమిదివరకు ఉన్న ఈ “రీచెస్లో మామూలుగా 

అయ్యే ఖర్చుకన్నా సుమారు యాభయివేలు అదికంగా ఖర్చవుతుందని ఎస్టి 

మేట్లు వేసి ఆమోదం పొంది “విలు ” పాస్ చేసేరుసార్. ఆదిసార్, టూకీగా 

ఆడిట్ వాళ్ళ రిపోర్డు సారాంశం, ఇక మూడో పాయింటు సార్, విడిగా 

(టాక్ నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చులో "పెరుగుదల సంగతి అలావృంచి,అదనంగా 

వొచ్చి పడ్డ స్టేషను, దాని నిమిత్తం శాశ్వతంగా తగులుకొనే ఉద్యోగాలూ, 
క్వార్లర్సు మొదలయిన పద్దుల ద్వారా నిర్వహణ చార్జీలు, ఈ వర్క్ తనే 

(పతిపాదించేసి తనే చేయించడానికి రామదాసుగారు సిద్దపడ్డం, ఇదంతా చూసి 
ఇందులో ఆయదకి లాభించేదేడో ఉండితీరాలని సి.బి.ఐ, వారు వేలె త్తి చూపిన్లు 

న్నారు సార్. ఆ తరువాత, డివిజనల్ ఇంజినీర్ రామదాసుగారి మీద డిపార్డు 

మెంటల్ గా చర్య తీసుకోమనడం, ఆయన్ని సస్పెన్ షన్లో పెట్టడం అవన్నీ 

తమకు తెలిసిన విషయాలే సార్ 

పవన్కుమార్ చౌధురి అవన్నీ కుజ్జంగా తనికీ చేసేడు... 

¥ నన షో 

స్రేషన్తో పవన్కుమార్ చౌధురికీ జోతికీ భోజనాలు ఏర్పాటయ్యాయి. 

' కేరియర్ వాల్తేర్ నుంచి (పత్యేకంగా నిర్ణయించిన డీజీల్ ఇంజిన్లో వచ్చింది, 

“రిపోర్టులూ ప్తానులూ చూస్పూసి విసుగ్గావుంది, అయినా, జోతిడాళింగ్, 

తప్పదు. మరొక్కసారి. ఈఆడిట్ రిపోర్టు ఆ సి, బి. ఐం రిపోర్టు అలా చదివి 

వినిపించమ్మాం” అని కూతురికి చెప్పి ఈజీచేర్లో నడుం వాల్చేడు, పవన్ 

కుమార్ చౌధురి, 

0 0 0 

అంతసేపూ దీక్షగా చదివి, ఆఖరు వాక్యం మొదట్లో తం(డివై పు 

చూసింది జోతి. 

“స్మి దపోతున్నట్లుంది” __అనుకుంది. 

తళ దూ క్రీ?” 

“పక్, డాశింగ్! పూ చిచెయ్. చేను న్మిదపోవడ౦లేదులో 
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“అదికాదు. మనం విశాఖపట్నం ఎలా వెడతాం? ఒచ్చినదారే. అంచి 
ముందు జీప్లోను, తరవాత కార్ల ను, అంతేగా.” 

ఆవును, ఎం?“ 

| “ఎన్నిగంటలకి బయలు దేరుతాం?” 

“ఓ సారీ!“ లేచి కూర్చున్నాడు చౌధురి, “నీకిదంతా యమ బోరింగ్గా 
ఉండుండాలి...సరే. నౌ ఇన్స్ సెక్ష సెకన్ అయిపోయిందిగా! .... వెంటనే బయలు దేర 
దామని చెపాను. * లేచి నిలబడ్డాడు. 

- “అదికాదు డాడీ!“ జో తీకూడా లేచి నించుంది. “నా ఉద్దేశం ఏంటంశ్స. 
మనం యిద్దరం. ఆం'కే జను మనం యిద్దర మే.....అలావెళి ఓ గంటపేష్ప' 
బయట తిరిగి రావచ్చా? లేకపోతే. నీకూడా వొచ్చిన అధికార్లు మనం వెంటనే. 
వె జాగ్ వెళ్ళిపోవాలని పటుపడతారా?” 

*“" “లేదు. లేదు. గంటకాదు. రెండు గంటలై నా సరే, వాళ్ళు మనం. తిరి, 
గొచ్చేవరకు ఇక్కడే కాసుక్కూర్చుంటారు, నో (వొట్లెం[” 

0 ౦ 0౦ | 
“ఈ గుహలు. డాడీ.ఇవి వేలకొలది సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినవి, 

అయి తే, డ్రీస్తుపూర్యం.అదీ మూడు, రెండు శతాద్దాలమధ్య, ఎవరో పీట్రిని 
సంస్కరించి, తత్వవేత్త తలకు వాసయోగ్యంగా చేసేరు. బౌద్ద సంస్కృతి 
(పభావం కళెంగరాజ్యం మీద పడినప్పటి శిల్చాలూ కుడ్య చి|తాలూ చూ ఇవి. 
ఇదిగో, ఈ రాతిపలకమీద శిల్పంచూడు. కనపడీ కనపడనట్టుందనుకొ. అది 
బుద్దుడి 'మవాఖి 'నిష్ట్రమ ణం.” అదిగో ఆక్కడ బోధివృక్షంలాగా ఎవరో ' 
చెక్కారు చూడు! "ఇందాక మనం చూసిన గుహలో, భికువుల* ఆకారాలు, 
సన్నా్యాసం స్వీకరించేటప్సుడు వాళ్ళ అవలంవించవలసిన విధులూ, సూచనా: 
మా(తంగా శిల్చాల్లో మలచారు చూశావుగా,” 

“ఎస్. ఎస్. నువ్వు చూపించకపోతే ఇవన్నీ చూడకనే పోదును... 
అయినా నువ్వు చూపించడంలో వింత ఏముంది? సీ చదువే ఇది కదా 

“ఇవి ఇక్కడ వుండి పోయినవి, అయితే బౌద్ధమతం వ్యో ప్రిలో పరిణ 
చలో వున్న కాలంలోనివి. కొన్ని అవ శేషాలు ఇక్కణ్నుంచి తీసుకుపోయి నేష 
నల్ మ్యూజియంలో భ(దపరచారట తెలుసా?” 

ఐతే, మీ వాళ్ళు "రె ల్వేలై ను ఈ గుహలున్న చోటిని తాకకుండా 
న్ు FR 634 భరాగో సమగ కథా సంకలనం 



ఎక్కడో దూరం నుంచి పోయే విధంగా వేసేసిఉంపే; అత్యంత పురాతత్త్వ 

(ప్రాముఖ్యం గల ఈ స్థలం; అటు రోడ్డుద్వారా అందుబాటులో ఉండక; ఇటు 

'ర్రైలుద్వారా కూడా చేరలేక మరుగున ఉండిపోయి ఉండేది! ఈ రైలుమార్గం 

ఎలా వెళ్ళాలి అనే విషయం మీద రెండోసారి సర్వే చేయించి నాయన (డివిజ 
"నల్ ఇంజిసీరు రామదాసో ఎవరో అన్నారు, ఇందాక.) ఈ స్టలాన్ని రైలు 

ద్వారా చేరడానికి తగిన వీలు కల్పించి, ఇక్కడ ఒక స్రేషనుకూడా పెట్టించాడు. 
ఈ రైల్వేలైను రాకపూర్వం గుహలు చూడ్డానికొచ్చే య్యాతికులు కొండమార్గం 
గుండా, బండలమీదినుంచి, తుప్పల్లోంచి నడచి, ఈ ఎత్తుకిచేరి, ఇక్కణ్నుంచి 

డేకురుకుంటూ, జారుకుంటూ, పడిపోతూ దిగేవాళ్ళ, మళ్ళా ఎక్కేటప్పుడు 
అంతకి అంతా బాధపడే వాళ్ళేమో కూడాను. ఇప్పుడు ఈ రైల్వేలైను విర్మా 
ణం పుణ్యమా అని, శె లుగట్టునుంచి గుహలవరకూ, మిట్ట పల్లాలకీ సక్కని 

(గానైటు రాయితో, సిమెంటుతో మెట్లు, వాటిమీద నడిచేవాళ్ళ “వరధ్యానంగా' 
ఉన్నప్పుడు తూలిపడి పోకుండా పక్కన సీ సీలు రెయిలింగ్సు ఎర్పాటు చేశారు.ఆ 

రెయిలింగ్స్లో కొన్ని, (టాక్ నిర్యాణం కోసం వుపయోగంచే పట్టాలు. ఇక్క 

డికి తీనుకొచ్చేలోగా వంగిపోయినవీ వాడారు. అవన్నీ నువ్వు కళ్ళారాచూళావుం 

మరొక్క విషయం డాడీ, ఆ గుహల్లోపల, రాతితోబాటు, బోలెడు ఖనిజ 

సంబంధమైన మట్టివుంది.అది వాతావరణ (పభావానికి కరిగిపోయి, కౌరిపోడానికి 

అస్కారం వుండేటట్టిది, ఇన్ని శబ్దాతాలనుంచీ అలాగే కరిగీ, రాలీపోతోంది 

కూడాను, అయితే, నేల అలాంటికోత పడిపోకుండా సిమెంటుతో అడ్డుకట్టి, 

వాననీస్శ వాటంతటవే జారిపోడానికి . వీలుగా తూములు కట్టారు. ఆ పిఫంగా 

అప్పరూపమైన ఈ పురాత త్త్వ సంపదని కాపాడారు మీ రెళ్వెవారు. దానికీ 

పురాత త్త్వశాఖ విద్యార్థినిగా నా అభినందనలు డాడీ" 

ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుని. పాళ్యాత్య పద్ధతిలో వంగి, “కాకక 

మై చెల్” అన్నాడు పవన్ కుమార్ చౌధురి. 

ఉనా అనుమానం ఏమిటం'కే ఆ ఇంజీసీర్. రామ డాసుగారెవరో, శీవలం 

రైల్వే ఇంజినీర్గా కాకుండా, పురాత త్త (పాముఖ్యంగల ఈ గుహలను 

చఊశీయ ఏ దేశీయ య్యాతికులు సందర్శి ంచడానికి పేలు కల్పించే సంస్కాలరిగా, 

ఎబివన్ని ఏర్పాటుచేసి, : “మనదేశ మే' స్వయంగా అమర్నవలసిన కనీస. సౌకర్యాలు 

శానే' ఒకే ప్రతీసధి అయి సమకూర్చోడే మోసనీ, 'ఆరిచేత' అతను చాలా గొప్ప 
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వాడ సీనూ. అందువల్ల "రె రె ల్వేకి కొంత ఖర్చుుత గిలించుండొ చ్చు. కౌని ఆ ఆ ఖర్చును 

భరించవలసిన బాధిత ఈ దేశానికి వుంది. దేశ _పభుత్యంలో ఒక శాఖ అయిన 

రై ల్వేకికూడా వుందేమో, అది నువ్వు కేల్చాలి డాడీ” 

“ఆప్ప,” కోపంతో వూగిపోయి అరిచాడు పవన్కుమార్ చౌధురి. ఆంత 

లోనే తాను మాట్లాడుతున్నది ఎవరితోనో గురొచ్చినట్లు, “క్షమించు చిన్నారీ, 

నువ్వు చెప్పినదంతా నిజమే ,కావొచ్చు. అతను నిజంగా గొప ననే చేసుం 

డొచ్చు. మంచి దేశభక్సుడే కావొచ్చు, కాని, జోతీ డాళింగ్, జ లోకంలో 

గాడిదసని గాడిదే చెయ్యాలి, కుక్కపని కుక్తే చెయ్యాలి! ఆంచేత, మనం 

ఏీస్సహాయులం అమ్మా.” 

0 0 0 

మర్నాటి వుదయం ఈస్ట్పాయింట్ గెస్టు హౌస్లో జోతికి ఆరు గంట 

లశే తెల్లవారింది: “"బలిఫోన్ పిలుపుతో, కం|డిని సరిగ్గా ఏడు గంటలకి లేపింది. 

అతనికో అలవాటయిన విధంగా వెంటనే *టీ" ఇచ్చింది. 

“గుడ్మాణింగ్ డాడీ: టీ!” 

“ధ్యాంక్యు” 

“నన్ను క్షమించు డాడీ. సీ బాధ్యతల్ని [గు రించకు౦డా నిన్న: నీ పరి 

పాలనలో వేలు పెట్ట బోయానే మో!” 

“క__అలాంటిదేం లేదు.” 

“సరే, రామదాసుని బందిఖానాకి పంపుతావో, ఆయన ఉడో్యోగం ఊడ 

పేకుతావో అది నీ యిష్టం. నాదొక (ప్రాబ్లెం ఉంది. నువ్వు వినాలి.” 

“చెప్పు డాళింగ్. నువ్వు చెప్పింది నేనెప్పుడైనా విన్లేదు కనక్రా?” 

“వింటావు కనకే చెప్పున్నాను..నాకొక గురువుగారు “ దొరికారు.ఆయన్ని 

పరిచయం చెయ్యనిస్తావా?___నిజానికి ఆయన్ని పరిచయం చెయ్యాలని ఆరు 

వెలల కిందట నువ్వు వచ్చినప్పుడే ఆనుకున్నాను. కాని సీ క్యాంప్ తేదీకి 

ముందు రోజునే ఆతను ఉదోోగం కోసం ఢిల్లీకి ఇంటర్వ్యూ కెళ్ళవలసి 

వచ్చింది.” 

“ఎవరతను? మీ ప్రొఫెసరా?” 

“కాదు, నేను 'గురువుగారన్నానవి ఆయనేదో పెద్ద వయసు వారని అను. 
కోకు, ఆతని ఫేరు. బాలాజీ... నాకం మూడేశ్ళు ముందుగా ఆర్కియాలజీలో 
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మాస్రర్ డిగ్గీ తీసుకొని, మొన్నీ మధ్యే డాక్టరేట్ డిగీ కూడా తీసుకుని 

ఖాళీగా వున్నారు. చాలా తెలివిగల వారు. (ఛార్మింగ్ గా ఉంటారు కూడానూ!) 

యు మేకాల్ హిం ఎ చాయ్ సెండ్; కాని ఆరకం హాట్ లప్ కాదు. నేనిక్కడ 

చేరింది మొదలు నాకు నో బులు, డై రెక్షస్లు యిస్తున్నాడు. ఈ అయిదారు జిల్లా 

లల్లి పురాత త కాస్త్ర దృష్టా గొప్పవి, "ముఖ్య మైనవీ అయిన (పచేశాలన్నీ 

కూడా నాకు స్వయంగా సాయంవొచ్చి చూపించరు. అత సి వల్ల నేను పొందిన 

జ్ఞానం యింతా అని చెప్పడానికి లేదు. మేం తిరిగిన (పదెశాలు, అక్కడ 

సంస్కృతీ చూసి, ఈ దేశ సంస్కృతి తాలూకు కొన్ని ముఖ్య అధ్యాయాలు 

ఆయన పరిచయం కాకలోతే తెలుసుకోలేక హోదునే అనిపిస్తుంది, ఇటు సింహో 

చలం, శాలిహుండం, ్రకూర్కం, ముఖలింగంనుంచి అటు నుండప లై, 

cy టో 0 ళ్ ళు & cc G వి క్ ల్ eA “3 0 tx mo క వరకూ అలా చాలా పున్నాయి. అవన్నీ నాకు 

చూపించి ఎప్పటి ప్పుడు నొటరా యించి,ఫో చోలు డెవళపింగూ వింటంగూ 

రె దడీక్షలు రాయగానే ఒక పు స్హకం రాయడానికి తగినంత 

పటారు బాలాజీ. నిజానికి నిన్న మనం చూసిన గుహలు 

ఆయనతోనే నేను తొలిసారిగా చూశాను. అదీ ఎప్పదోకాదు; సరిగ్గా ఒక్క 

రోజు ముందు, అంశయే మొన్న... గ్ శనివారం... [అక్కడ నేను తీసిన “ఫోటోలు 

నిన్నంతా కూర్చుని (పాపం ఆదివారం,  ఎపరో ఇ ఆశ యించి) డెవలప్ 

చేయించి, (పింట్లు తీయించి, అవి నాకిద్దామని నిన్న సాయంకాలం హాస్టల్ 

తో పున్నానని తెలిసిరాతి ఇక్కడకీ వొచ్చాడట. 

నం ఇర్మండకు చేరేసరికి పచకొం డెందిగా. అంచేళ కలుసుకోలేక పోయాడు. 

తాదు టే ఫోన్చేసి చెద 
oa) 

వ కెళ్ళాడ శ్ ఎనసిక్క 

జ్య, సరే. నీ కతనంపే చాలా అభిమానంలాపుంది. రానీ, చూద్దాం. 

“అతన్నీ చూడం కౌదుడాదీ. అతనికి ఎక్కడేనా ఓ మంచి ఉద్యోగం 

భు 4 0 



చోధురికీ. *గుడ్మాణింగ్ జోతి. ఇవిగో ఫోటోలు, కాంటాక్ట్స్ (పింట్స్స్ 

నూ(త౦.” 

“కూ ర్న ౦డి”మిస్తర్ బాలాజీ... ఆయవకి టీ ఇయ్యమ్మాజో తిఅన్నాడు, 

పవన్ కుమార్ చొవరిం 

నో ఖ్యాంక్స్సర్, ఆఅగిసరేబో తీ ఈయస మ్ ఫొదధరా?ో 

చిన్నగా నవ్వింది జోతి. *అవునూ అని పొటలా అంది. 

* ఏప్పట్రి, సం చెహూం[ో నవ్వాడు. చౌధురి, 

“సారీసర్! నాతో పరిచయం అయినస్పట్నుంచి జోతి తన తర్మడిగారు 
కల్క-టాలో ఏదో వ్యాపారం చేస్తారని చెబుతూంది నవ్వాడువాలాజీ. శః 

3 ల్వే గెస్ట్హౌస్లో గదులు వ్యాఫార న్తులకి యిస్వ రని సా అనుమానం....ను 

శేరు చెప్పి ష్స్రీరే సూట్ టో పున్నారని అడిగితే మీ ఉదో్యోగం హోదా 

చెప్పాడు వార్ మేర్. చాలా ఆశ్చర్యవడాడు,” 
a 

“యు వార్ రెట్. యంగ్మాన్,” అని నప్వి, మరీ ఎక్కువ నవ్వితే 

బాగుండవ ఎట్టు. ఆ సన 3 పట్టుకు కుని వాత్రూం వేప్ప వెళ్ళాడు. నవన్ కుమారా 

“ఆలా ఎంధుకు చెప్పావు జోతీ, ఐమ్ సారీ.” 

~ 

“సారీ ఆనవలసింది నేను బౌలా జీ. ,.. తను అంత పె ద్ద అదధికొాగి ఆని 
న్వ్ జ 5 YY అ ఇం టీ భా కట! ఇల చేస్తే ఎన్న బత లు న్నా యః శాడీయే అలా చెప్పమన్నారు... డొడీ యీ 

ఇ, ణి | చు టీ లీ ల్ గ ఈ ల్లా లో ణః . ‘ రికి ఎడొదికి రెండు మూడు సారు కొంస్ ససాt తేటల చ పూ అ యూదు నాచు రొష్టంట్బ సస్తారు లాలి అ సారి అబ్బ 

దమం ము గపరింటి wn వయస ఎమైనా ఇం| పని అయితే అప్పును ముర 

దామనుతున్నాను.మీనా ముతో ధిల్లీ వేళ్ళారు ఇంకో తమాషా చెఫంనా' నుకున్నాః మై సులి అర్హ బశళారు ఇంకి తమాషా చెప్పనా? 
లా mf ఇ ల్లి 

అజా సేం స్ స్వొబ ల వెళ్లి 1 టి “ ర్వ గుహలు ఎస్గిర త్రి నిన్న, చేను 9 

ఇ 

Ku 
| 

న Oe YD Wm f™ ee ps ఇత (| "he ళో దొాటత్ , మురిలి టవలు ఇంజీ నిల్, త వెళ్ళాను.” కొంచెం చిన బుచ్చుముసి 
ఇ he 1 $ 

నళ జ్య సస గంటి రన్ వశ ఇళ అధి తప్చే పుచ్చుక్ డొనిఐ తొర్ర మొర్చింది జోథి. 

జాబాది మొహాల ంతిచాదు.ోత విసు, గుహలు, ౮ళయిరింగ్న్ చుట్లు, 
pn ణి య ॥ ణ్ టల ళు " ర న. శ గ జో వాటం ఆఫుట ఇట్ట _ అన్నీ ఇన్స్పెకన్ చేశారా మ డాడీ?” 

~n 
ల ఇల్ లి య ఖ్ లః © 39 భరాగో సమ్మగ కథా సంకలనం 



“డాడీ వూరికే (టాక్ చూసి చాలించు కున్నారు. నేనే ఆయన్ని విడిగా 
తీసు కెళ్ళి పురాతత్వ [పాము ఖ్యమున్న ఆ స్టలాలన్నీ చూపించేను.ఆఫ్కో రు! 

ఆ విషయంలో డాడీకీ నొకూ అధి పాయ భేదంవొచ్చిందనుకొ.నిన్న ట్నించీ 

ఇవాళ తెల్లారే వరకూ నాకు డాడీ మీద కోపం వచ్చి మట్లాడం మానేశాను, 
ఆయనకు ఆ అభిరుచి లేక పోతే నన్ను ఆర్కియాలజి చదవ మనడం దేనికి 

గాలాజీ కదేమీ పట్టలేదు, “సరే, అయితే.ఇంజసీర్నీ ఏం చేస్తున్నారు!” 
అమలా 

ర సన చెయ్యచ్చు. డాడీ మాతం ఏంచేస్తారు?వాతావరణం 

అంతా అతనికి _పతికూలంగా ఉంది పాపం, అదీ కాత అభిరుచి 'పేసంబాధ్యత 

వేరూ కదాం 

“అలాగా” అన్నాడు బాలాజీ. 

చౌధురి చాతీరూం లోంచి వచ్చాడు. 

బాలాబీ నిలబడాడు. మొహాన చిరునవ్వు ఉందా లేదా అన్నటు, డే బట 

అయాం సొలీ సొర్. ఈ ఫోటోలు జోతికి అర్జెంటుగా అంద జేద్దామని 

మీ మళాంకి చొరవచేని ది వొచ్చేశాను, అంతే.మీ పన్సకి అడ్డురావడం నౌ ఉద్దేశం 

కాదు. సెల విప్పి సె వెళ్ళివస్తాను,” 

"అంత అర్హంటుగా వెళ్ళిపోవాలా?.., కూర్చోండి.” 

ఇషం లేక పోయినా కూర్చున్నాడు. బాలాజీ. జోతి అప్పటికే తను 

చూడ్డం అయిపోయిన ఫోదోల దొంతర తండి కిచ్చింది.అతను అతను వాటిని 

తిర గేస్తూ అన్నాడు. "అమ్మాయి చెప్పింది. ఆర్కియాలజీ మీద మీ అభిరుచి, 

క అన్నీూ. అమ్మాయికి మీరు చేసిన సొయానికి థాంక్స్, మీ మీకేదెనో 

గ ౦ చూసిపెట్ట: మని అమ్మాయి చెప్పింది. అదీ ఓగంట కీంద కే, దానిమీద 

అప్పుడే నేగొ క మంచినిరయం తీసుకున్నాను....మీకు జోతి చె ప్పేసంటుంది. 

నాకీ పందంరో శోతి తన స్ప వేరే ఏ లౌకికమైన అనుబంధమూ లేదు! సో 

జోతి చెప్పించే అలటే నేను చేసి తీరవలసిందే. “బోధపడిందా?” 

bat 

అనాం సోరీ సార,..నాకు ఉద్యోగం యప్నించగలగడం మీకెంతో 

దామదాసు మళ్ళు పుట్టాడు 6329 

2కే పేజకులం ... 



గ గీ 
' ణి 1 | ణి 

సులభమని నొకూ తెలిసింది. కొసి అ సహాయం మీనుంచి గర్ ౦ంచలేను పాఠీ, 

క్షమించండి.” అని మళ్ళీ కేచాడు చాలాబీ 

ణీ 

ఏదో శ కి శనని లాగిసటు జోతి కూడా లెచింది. ఆతను వెళ్ళిపోతా 
| 

శత గు ల 4 టి 

భుయైంంటు, Jule 1 DOP Ly ఇంత 
క! థి 

లోనే ఏమొచ్చింది. మీకు?....డాడీతో అలాగేనా, మాట్లాడం? డాలీ మాట ఇచ్చా 
9 

లాం ౯ mn లి we TD 5న రోల 

రంచే....మీరసలు గర్వపడావి, ఒల్బ్పొ, ఆఅ అనో లల ఆంది శొతి, 

జోతి చెయ్యి విడిపించు వున్నాము నాలా ది. ఎయన ఆఅుడిడొరం, పలుకుబడి 

భో mm WY MT he లి how, 

నాకు తెలియక కాదు జోడీ. నిను, గాయ. ఇటాలి. రాటు ... నుప్యందాకి ఆన్నావే 

లొ ల ఇ స గొ as ల sty ఉ 4 జ్ న లా, న్నా PU "Ey 4 ty > 

బొఫ్యతి వేట్రా, అభిరుచి చేలా ౨౧; ఆ మాసు చెబుతున్నాసుో అన్నాదు. 

నిర్హాంతపడి చూస్తున్న చొధరివేపు తిరిగి అన్నాడు. “మస్సున్న తమిం 

చండి సార. మేం అట వాథ్యగప్లనివాళ్ళం. సాకం మేం చి కే న్నది 

కేవలం వొక్క విషయమే. దాంతోనే ఇప్పటిదాకా జీవించిన కాఐం అంతా 

వెళ్ళబుచ్చడ ౦వల్ల ఆ విషయం్ఫద. అభిమానం, దురభిమానం రకాదా ఎర్చొడి 

వుండొచ్చు. మీ భావాలు అశేష మెసే అనుభ దాన్ని బట అనంత మైన గాఫ్యతల్ని 

బిట్రీ ఎర్చడినవి. అంచేత '. ఆలోచనలూ మా ధి ఫ్యపాయాలూ వొక్క 

శ్రాసులో తూగకపోవచ్చు. వాటి? “ఎధ్య వంఅినఎర్భాడ్లానికి పీలుకాన హావచ్చు+ 

కనుక, నేను మీ మెప్పూ, _పొపతం పొందడం సమంజసం కాటు సార్+ 

గుడ్ బె. నుంచున్న పళంగా నాము ఉపకొరం చేద్దాసుని నిర్రయించు 'ఎన్నందుకు 

వందనాలు.” 

వెనక్కి తిరిగి చూడనైనా చూడరుండా చెళ్ళిపోయోడు గాలాడ.. దారం 

కట్టినట్టు జోతి అతని వెనకే నడిచింది. ఆ దారంమీవ పుటుయిన్నాయి. చిక 

ముడులున్నాయి. అతని సృశ్చాప రన. నిరుద్యోగం. అర్హ వం సిరుప్నూటారిం 

ఉద్యోగాలకి పడ పకటనలు. అద్ది కేషన్ లూ_వా తితో పటే బా (శ బ్లులూ, 

పోస్టల్ ఆర్హర్లూ. ఇంటర్వ్యూలూ-వాటికో సం అమ్మే లలు ఖర్చులూ, నెపరూ_ 

తనకి అతనిమీద పెరిగిన గొరవం. అత నెందుకో 

ఎమిటి, ఏమిటి, ఏమిటిది? ఎందుకిలా? 
ఖా 

| ఖీ 1 a wl అరల in నా wg fm నా. 
wom Ga 3 vw wu fhe 

doh pre 

ges) జ గ సి న్లో! ఖలీ Wy" "» స్వా గో 

క్రెర్ర వొత్రిగి ల్లినప్పుడు పలు గొోటాం మివ రొచలాొడిన రింగల చవాడికీ 
[ఈ 
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వ బలో గొ ' వ నా భాం య. జ బే షా. జౌ తల ఎసరి తియ ఎటు. బొాలాబం అవను పరండా చివరల ఉన్నాడు. ఆ 

“ఈలయిదెశ, కిందట రొలిసారిగా వశే ను జోతీ, ఆ (పదేశానికి! ఆ 

దండకారణ్య మార్గంలో పడుతూ, లేస్తూ ఒక గీరురు పోయినా, బట్టలు చిరిగి 
న్నీ శె అలో = న ఏ పోయినా. ఉత్సాహ మె ఉత్కం అే బలం చేసుకుని స బరానక్కడికి, ర్డీ పక్క. 

రైల్వే వై అన నిర్మాణం జరుగుతోంది. దాంతోదాపే ఆ గుహల పరిరక్షణ, 

సంక్షేమం, 'సదుపాయం;చూడం జరుగుతోంది. ఉపయోగిసున్నదంతా రల్వే వారి 
యి అల టలు 

చ్చిన సామా(గే. కడ్తున్నది రెల్వే కాంటాక్త. అజమాయిషీ చేస్తున్నది రెల్వే 

ఇంజనీరే. ఎని తెలిసి నార ఒక్కసారిగా జన్మంతా మరిచిపోలేని గౌరవం 

కలిగింది, ఎభిసందిడానుని అక్కడ సెట్ అఫీసులో పన ఇంజసీర్ గారి కలి ర గాల A) a 

శాను. రాషుడాసుగాతు నా అవేశం చూసి నవ్వేరు. అక్కడ అప్పుడు నేను 

విన్న సంభాషణ ద్వారా. ఆ సనులన్నీ రై ల్వేశాఖవారు చేయించడం లేదనీ, 
"రే 

రామదాసుగా ర స్వయంగా రిస్క్ తీసుకుని చేయిస్తున్నారనీ, కాం|టాక్షర్ తనకు 
ఆల టు 

గెట్టుదాటు కావంటాడన్న ఊడ హతో అక్కడి (టాక్ నిర్మాణానికి మామూలుగా 

యేం ఖర్నుకనాా రూపాయికి పావలా వక ఎకువ అవుతునటు రామ అయ్య ఇర్చుకిన్నా రు ొ లక్కని రా వుతున్నట్ట 

దానుగాడ ఎసిమేటలతో చూసనంచారనీ తెలిసింది. రె ల్వేశాఖమీద గౌరవం 

అలాగే ఇండి, ఆ ఇంజనీర్ రామదాసుగారిమీద అభిమానం కలిగింది. వ్యకుల్లో 

ఉండే తోపాస డిసార్జి మెంట్ల ట్కి చెడ్డ పె పరు తెచ్చినట్లు; వ్యకుల్లో ఉండే విలువలు 

పార్ట్ మెంట్లమిదు గౌరవం పెఐచవ నళ్చుకదా! నాటికి నేడు వార ౦రో జూల కిందట 

తెఠిసింది; ఆనాడు రాముదాసుగారు ఈ పన్లు చేయించి అందు మూలంగా రె ల్వేకి 

తగిలించిన అదవిసప్ప ఖర్చుపెల్లి ఆయన ససెనన్లో ఉన్నారని ఎలా ఉన్నారు? 
wm 

సెదితే సెమ్మురు! పదెనిమి ౬ భు ఇంజనీర్గా పని చేసిన రామదాసుగారికి ఏ 

దా౭౦ంయలోను వనిసం ని హోస్తాఫస్ సేవింగ్స్ జ్యాంకులో ననా పటుమని పదెనిమిది అ లా టె ధి 
రూపాయలు చెపు. సస్పెన్షన్ కాలంలో (పభుత్వం యిచ్చే అలవెన్స్తో కాల 

ఇపంల ఇబనునా? రు; ఆయనా, ఆవిడా, యిద్దరు పెళ్ళి కెదిగిన కూతుళ్ళూనూ. 

స్వయంరృతాపరా వాని2 పడిన శిత (ఈ సప్పెన్షన్)ని ఆయన చిరునవ్వుతో 

స్వీకరించి, శాంరంగా ఇంటిప ట్టున ఉండిపోయారట. అంహే, ఏ ఆధికార్ల గన్స్ 

ఆ్మశయించకుండా. క దే వాధికార సే  మాఫరేసనుకదాచన. అని అక్షరాలా Ww 
MA 
టు 

Ty గీ క వ ఆ వల్లిస్తూ వవితం గడుపుతున్నారట య. 

రామదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు ౧41 



“ఆయన మనందరికంపే గొప్పవాడుకదా, జోతీ! నువ్వన్నది నిజమే 

అభిరుచి వేరు. బాధ్యతలు వేరు.... బాధ్యతలు నిర్వహించడానికి పరిపూర్ణ 

మానవుడక్క-ర్లేదు. యాంటతికుడూ చెయ్యగలడా పని. కాని అభిరుచిని కాపాడు 

కోవాలంటే (పాధమికంగా మనిషె వుండాలి. అంచేత మీ నాన్నగారు తన బాధ్య 

తను "ఎలాగ నిర్వహిస్తున్నారో, నేను నా అభిరుచిని రామదాసుగారిలాగే కాపాడు 

కుంటాను. ఆయనకా అధికారం వుంది. అలాగే నాకీ స్వతంతం వుందికదా.... 

“అంచేత నన్ను పోనీ జోతీ, నువ్వు బాధపడకు! గుడ్ బై "అని చకచకా 

మెట్టుదిగి వెళ్ళిపోయాడు చాలా జీ. 

నీరసంగా ద్యారంవరకు వెనకడుగులు వేసుకుంటూ నడిచి. ద్వారం 

తగలగానే అగిపోయింది జోతి. అక్కడ చేరబడి, ఇటువేపు మొహంపెట్టి 

“డాడీ అని ఆ(కందించింది. అటువేపు తిరిగి “నాలాబీ డోంట్ గో” అని అర 

చింది, 

తెర సక్క-నేవున్న పవన్కుమార్ చౌధురి, కూతురు ఆ ద్వారం దగ్గిర 

కూలబడి పోతూవుం పే పట్టుకుని, నిల బెట్టి, ఆకు న చేర్చుకుని, “డోంట్ వర్రీ 

మె డాళింగ్ జోతీ, నువ్వే గెల్బావు. దామ్మా!.... = రెండూ చేద్దాం.... ఒప్పు 

కున్నానుగా. నీ చాయ్ (ఫెండ్ ఆ రామదాసు కంచె కూడా ఉన్నతుడు!” 

అన్నాడు, 2 
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శః నంపుటంలో రాని కథలు 

నాకు జాపకం ఉన్నంతవరకు ఈం పుస్తకంలో చేర్చిన కథలు కాక నేను 

రాసినవి మరికొన్ని కథలున్నాయి. వాటిని ఈ సంపుటంలో చేర్చకపోవడానికి 
మొదటి కారణం నేను వాటిని జా(గత్త చేసుకోకపోవడం: రెండో కారణం 

“కగంథ వి_స్టర భీతి.” వాటి వివరాలు ఇవి :_.. 

నేను_మా ఆవిడ 

పిచిక కఫ 

శ్చాంఖలాని బద్దుడు 

కాలుజారిన కమల 

వరుడికోసం వేట 

పుంఛావ సరిన్యతి 

పతంజలి పంతం 

నాన్న కిషంలేదు 
ల 

బలగా. మనిషీ 

చేసుకున్నదారీ.చూసుకున్న మార్గం క 
౧ 

సళినివళ సంసితమ్ 
(Cn 

జలవ శ్ 

॥ ష్ అ చాడిజసు 

పా వూళ్ళో ఒక్కసారి విగండి 

ఉం లో 

[ల fou 

ఆం(ుప తీక_వీక్తీ 11.2.1949 
భార తి.మానప్మత్రిక ఏపిల్ 1950 

జ్యో్యతి.పక్షప తిక 154.1950 
తెలుగుస్వతంత_వీక్తీ 30.6.[950 

> TaT1-t1950 

99 217-190 

89 2587-1900 

సూర్య! పభ_-మాసప్మ తిక 1950 

జో్యతి_పక్షప త్రిక 158-1951 
ఆంధప తిక_వీ కీ 10.1951 

3 11-1 51 

తెలుగు స్వతం(త_వీక్సీ 1953 

" 1955 

ఆంధప తిక_పీ క్లీ 121958 
09 1.1959 

2_1959 

—. 1961 
అంధ పదేశ్_మాసపతిక 8.196: 

జో్యోతి.మాసస( తిక 5_1962 
" "3.1964 

జయశ్రీ..మాసన్మ త్రిక 1.1967 

జోకితి_మాసస త్రిక 71.1967 
ఆంధజ్యో్యతి.వీక్తీ 1471967 

9 21_.7.1967 

న 17.11.1967 

అత_మాసప తిక 12.1967 
జయ శ్రీ-మా సప | త్రిక 3.1968 

జోరతి.మాసప తిక 41968 



దిద్దుకో లేనీ తప్పు అంధ పభ.వీక్తీ దీపావళి 1661 
ఆంబోతు జో్యోతి_మాసప త్రిక 3196) 
చెయ్యిజారని అద్భుష్టం +? 10.196) 
సినిక్ యువ_మానప్మతిర  డీపావళి 1973 
మట్టి (బురలు అమ్మబడును జ్యోతి_మాససతిక దీపావళి 1974 
అమ్మబడును . 11974 
కాలింగ్ వెల్ అనామిక_మాసప తిక (పతేకనంచిక్ 1976 
ఏ రాయెశే నేం ఏ జేత్ర-నూ సప, తిక 1.1978 
పుటతోని చెదలు అనామిక_మాసప్మ తిక 11978 
ఆనందానికి అనకట ఆం|ధజ్యోతి_పీక్తీ H3.1983 
ఆచార్య దేవోభవ" జో్యతిమానప త్రిక 1985 
ఉద్యమం మొదలై ౦ది ఆం(ధజో్యతి_వీ పీ చీపావ9 1905 
నిర్మాల్యం 

బురద 

శ్రీ-రంజని 
ఆదివారం 

పిచ్చుకగూడు 
అయ్యా, ఏమి సెలవు? 

ఇపికౌక కెబిలు 

fe 
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